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Urszula Kicińska — (ur. w 1983r.), doktor nauk humanistycz-

nych w zakresie historii, specjalizuje się w historii nowo-

żytnej, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedago-

gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Za-

interesowania badawcze — historia, w tym szczególnie

historia Kościoła oraz historia kobiet, mentalność i codzien-

ność epoki nowożytnej,zagadnienia tanatologiczne w okresie

staropolskim, antropologia, etnologia oraz nauki społeczne.

„Zasadniczym celem moich poszukiwań jest określenie wzor-

ca osobowego kobiety ukształtowanego przez literaturę pare-

netyczną reprezentowaną przez polskie drukowane oracje

pogrzebowe oraz próba jego weryfikacji w zderzeniu z możli-

wą do określenia przez historyka rzeczywistością społeczną

baroku w Rzeczypospolitej.

[...] Bohaterkami niniejszego studium są siedemnasto-

wieczne szlachcianki, o których pamięć przetrwała na kar-

tach polskich drukowanych mów pogrzebowych; często są

to jedyne źródła, z których czerpiemy wiedzę na ich temat”.

(z )Wprowadzenia
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Wprowadzenie

Historycy coraz częściej odstępują w swoich badaniach od tradycyjnej metodolo-
gii, skupiając uwagę na kwestiach kultury i mentalności społeczeństw dawnych. 
Zagadnienie społecznej mentalności i  funkcjonujących w  jej obrębie systemów 
wartości, stereotypów i  wzorców osobowych jest w  gruncie rzeczy pytaniem 
o sposób i styl życia tegoż społeczeństwa. Historyk jednak, stawiając takie pytanie, 
musi zdawać sobie sprawę, że bada przeszłość poprzez źródła, które nigdy nie dają 
oczywistej odpowiedzi, a często prowadzą go na manowce. Tak będzie szczególnie 
wówczas, gdy oprzemy nasze badania na jednorodnym typie źródeł, jak chociażby 
kobiece drukowane oracje pogrzebowe, które są przedmiotem moich rozważań.

Bohaterkami niniejszego studium są siedemnastowieczne szlachcianki, o któ-
rych pamięć przetrwała na kartach polskich drukowanych mów pogrzebowych; 
często są to jedyne źródła, z  których czerpiemy wiedzę na ich temat. Mimo to 
starałam się — wszędzie tam, gdzie było to możliwe — konfrontować uzyskaną 
z oracji wiedzę z  innymi dokumentami. Do podjęcia badań nad tym rozległym 
zagadnieniem skłoniła mnie coraz bardziej popularna w ostatnich latach proble-
matyka kobieca, która stała się przedmiotem rozważań wielu historyków1. Studia 
nad dziejami kobiet w Polsce charakteryzuje różnorodność tematów badawczych. 
W  ich zakres wchodzą bowiem badania dotyczące szlacheckiej elity od XVI–
XVIII wieku, funkcji kobiety w rodzinie staropolskiej, rozwoju edukacji, działal-
ności ekonomicznej i artystycznej kobiet, jak również życia codziennego zakonów 
żeńskich w  epoce nowożytnej2. Ważną rolę odgrywają także analizy dotyczące 

1 Por. A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie 
XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010, s. 7; M. Węgierek, Przegląd ważniejszych polskich publikacji 
feminologicznych po roku 1980, KP, 1995, nr 1/2, s. 417–449. Zob. też A. Żarnowska, Studia nad 
dziejami kobiet w dzisiejszej historiografi i polskiej, KH, R. 108:2001, z. 3, s. 99–116: autorka zamie-
ściła tutaj obszerną bibliografi ę na temat dziejów kobiet na przestrzeni wieków, ze szczególnym na-
ciskiem na okres XVIII–XX wieku. Podobne wiadomości podaje M. Bogucka, Białogłowa w dawnej 
Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998, 
s. 9–33.

2 Na ten temat zob. m.in. H. Barycz, Kartka z dziejów staropolskiego wychowania dziewcząt, 
NP, R. 4:1948, s. 157–178; K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dzie-
jów polsko–francuskich stosunków naukowych, Wrocław 1975; taż, Sawantki w  Polsce w  XVII w. 
Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich, Warszawa 1997; taż, Piórem zakonnicy: kro-
nikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach, Kraków 2002; A. Wyrobisz, Rodzina 
w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze. Przegląd badań i problemów, PH, T. 77:1986, 
z. 2, s. 305–330; tenże, Staropolskie wzorce rodziny i kobiety — żony i matki, PH, T. 83:1992, z. 3, 
s. 405–421; A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku, Warszawa 
1995; Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka, 
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nakreślenia przeobrażeń mentalnych społeczeństwa, które towarzyszyły walce 
kobiet o dostęp do nauki na wyższych uczelniach, prawo do głosowania oraz roz-
woju zawodowego w okresie powojennym3. Wiele informacji o kobietach, w tym 
także staropolskich, dostarczają opracowania z zakresu historii państwa i prawa, 
obyczajów, oświaty, działalności bractw religijnych, korporacji rzemieślniczych, 
kościołów, zakonów i szpitali. Historycy sięgają ponadto do prac z dziedziny an-
tropologii, socjologii, psychologii, psychoanalizy, medycyny, historii literatury 
oraz językoznawstwa. Jednakże obszarami, które specjaliści w szczególny sposób 
łączą z kobietami i ich działalnością, a przez to poddają dogłębnej analizie, są ro-
dzina i gospodarstwo domowe, macierzyństwo, edukacja, kultura życia codzien-
nego, kultura czasu wolnego, modele małżeństwa, intymność, erotyka oraz życie 
religijne i społeczno–polityczne. Pokłosiem owych studiów są ciekawe publikacje 
feminologiczne. Powstają one jednak „pod skrzydłami” tradycyjnych dyscyplin 
akademickich, takich jak — historia, fi lologia polska lub obca, socjologia, psycho-
logia, pedagogika, antropologia, czy też prawo4.

Wśród rozległych opracowań poświęconych kobietom nie znalazło się dotąd 
studium, które traktowałoby bezpośrednio o wzorze barokowej pani w oparciu 
o  kazania pogrzebowe. Próby takie podejmowali wprawdzie Piotr Badyna, czy 

A. Radzimińskiego, Toruń 1998; C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku 
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demografi czno–społeczne, Białystok 1998; Rodzina i  gospo-
darstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demografi czne, społeczne i  go-
spodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 2008; tenże, Demografi a Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, 
Warszawa 2009; Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka, D. Żo-
łądź–Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998; Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożyt-
nych od XVI do XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz 2000; D. Rott, Kobiety w dziejach pol-
skiej reformacji — Krystyna Poniatowska i Anna Memorata, „Res Historica”, T. 10: 2000, s. 147–164; 
D. Żołądź–Strzelczyk, Miasto a możliwości edukacyjne córek mieszczańskich w epoce przedrozbioro-
wej, [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Przełomy w historii, Wrocław 15–18 września 
1999. Pamiętniki, t. 3, cz. 4, pod red. K. Ruchniewicza, J. Tyszkiewicza, W. Wrzesińskiego, Toruń 
2001, s. 277–286; M. Borkowska, Panny siostry w świecie sarmackim, Warszawa 2002; B. Popiołek, 
Kobiecy świat w  czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z  kręgów szlacheckich, Kra-
ków 2003; J. Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 
2004; M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005; 
A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych miastach...; taż, Per mulierem... Kobieta w dawnej Pol-
sce — w średniowieczu i w dobie staropolskiej, pod red. K.  Justyniarskiej–Chojak, S. Konarskiej–
Zimnickiej, Warszawa 2012.

3 Por. A. Żarnowska, Studia nad dziejami..., s. 113. Zob. też D. Mazurczak, Dążenia kobiet pol-
skich do wyższego wykształcenia na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Studia kobiece z psychologii, fi -
lozofi i i historii, pod red. J. Miluskiej, E. Pakszys, Poznań 1995, Humanistyka i Płeć, t. 1, s. 179–192.

4 Por. M. Węgierek, Przegląd ważniejszych..., s. 417. Zob. też S. Bylina, W. Urban, Kobiety staro-
polskie. Osiągnięcia historiografi czne i problemy badawcze, „Kieleckie Studia Historyczne”, T. 9:1991, 
s. 133–148.
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też Katarzyna Sokołowska5, tworząc prace na podstawie źródeł parenetycznych 
i hagiografi cznych, jednak model kobiety został w nich jedynie nakreślony, nie 
stanowiąc głównego wątku rozważań. Przełomową rozprawą, w której opisana zo-
stała problematyka kobiecej mentalności w oparciu o źródła wytworzone przez 
kobiety — korespondencję, poezję czy testamenty staropolskie, było studium Bo-
żeny Popiołek6. Jest to właściwie jedyne opracowanie traktujące o kobietach, któ-
re powstało na podstawie źródeł funeralnych. Ważną pozycją z punktu widzenia 
tematu okazała się również książka Anny Nowickiej–Struskiej7, w której autorka 
opisała barokowe kaznodziejstwo karmelity bosego Andrzeja Kochanowskiego, 
sięgając do jego kazań pogrzebowych. Wprawdzie kobietom poświęcony został tu-
taj tylko jeden rozdział, ale założenia i metody badawcze autorki stały się cennym 
przewodnikiem w podjętej przeze mnie próbie analizowania oracji funeralnych. 
Zatem cel podjęcia badań nad polskimi, głównie katolickimi, drukowanymi mo-
wami pogrzebowymi XVII wieku i kształtowanym przez kaznodziejów wzorcem 
kobiety wydaje mi się w pełni uzasadniony. Zdaję sobie jednak sprawę z ogromu 
materiału, do którego nie udało mi się dotrzeć i  którego jeden badacz nie jest 
w stanie opracować. Stąd chciałabym podkreślić, że w swej rozprawie koncentruję 
się przede wszystkim na oracjach polskojęzycznych, pomijając niemieckie, które 
tworzone były głównie dla patrycjuszek Prus Królewskich i Śląska. Wyodrębnienie 
jednej grupy językowej (polskiej) i społecznej (szlachta) było konieczne ze wzglę-
du na specyfi kę tych dwóch stanów — szlachty i mieszczaństwa — i odrębne funk-
cje społeczne, które pełniły kobiety obu warstw, a  także z uwagi na ścisłe usta-
wodawstwo miast pruskich dotyczące ceremoniałów rodzinnych protestanckich 
mieszczan8. Pragnę również dodać, że podczas badań odnalazłam jedynie trzy ko-
biece mowy pogrzebowe napisane po łacinie. Były one skierowane do królowych, 

5 P. Badyna, Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773 r.), 
Warszawa 2004; K.  Sokołowska, Świeckich drogi do świętości w  hagiografi i sarmacko–barokowej, 
Poznań 2008.

6 B. Popiołek, Woli mojej ostatniej Testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do histo-
rii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009. Zob. również taż, Kobiecy świat...

7 A. Nowicka–Struska, Klio znaczy chwalić. Historia, czasy i ludzie w siedemnastowiecznych po-
grzebowych kazaniach karmelitańskich, [w:] Karmelici bosi w Polsce 1605–2005. Księga jubileuszo-
wa. Praca zbiorowa, pod red. Cz. Gila, Kraków 2005, s. 49–105; taż, Obrazy kobiety i kobiece wzorce 
osobowe w  siedemnastowiecznych kazaniach pogrzebowych autorstwa karmelitów bosych, WRH, 
T.  3:2006, s.  57–68; taż, Ex fumo in  lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego, 
Lublin 2008.

8 Zob. E. Kizik, Naenia Funebris. Pogrzeby w Gdańsku wczesnonowożytnym (XVI–XVIII wiek), 
[w:]  Mieszczaństwo gdańskie. Sesja naukowa 21–23.11.1996, pod red.  S.  Salmonowicza, Gdańsk 
1997, s. 287–315; tenże, Gdańskie ordynacje o weselach, chrzcinach i pogrzebach w XVI–XVIII wieku, 
„Barok”, R. 7:2000, nr 1, s. 187–205.
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czyli Cecylii Renaty (zm. 1644)9 i Ludwiki Marii Gonzagi (zm. 1667)10, jak rów-
nież do księżnej Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej (zm. 1694)11, przynależnej 
do rodu królewskiego. Zwłaszcza w przypadku królowych, tutaj cudzoziemek, na-
pisanie mów po łacinie można wytłumaczyć w ten sposób, że były one adresowane 
zarówno do polskiego odbiorcy, jak i  cudzoziemców. Najczęściej jednak mowy 
pogrzebowe dla kobiet pisano po polsku, co należałoby tłumaczyć ogólnie przyję-
tym przekonaniem, że składanie łacińskich oracji dla kobiet, nieznających łaciny 
i w większości pozbawionych dostępu do szkolnej edukacji, byłoby rzeczą bez-
celową. Podobnie rzecz się miała np. z epitafi ami kobiecymi12. Również jedynie 
polskie kazania kobiece przedstawił Marek Skwara, badacz uchodzący obecnie za 
największego znawcę zagadnienia kazań funeralnych i autor wydanej ostatnio ob-
szernej bibliografi i polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII wieku13. Na 
polski charakter mów pogrzebowych, jak sądzę, wskazywać mogło coraz bardziej 
popularne w  okresie potrydenckim piśmiennictwo narodowe, które wynikało 
z faktu, że ojcowie soborowi zwrócili szczególną uwagę na to, by kazania dostoso-
wywać do poziomu umysłowego słuchaczy. Stąd w okresie baroku skupiono się na 
propagowaniu polszczyzny, a duchowni starali się, by tworzone przez nich kaza-
nia były jasne i zrozumiałe, ponieważ dzięki temu treści przez nich przekazywane 
miały osiągnąć swój cel, czyli posłużyć do zbawienia wiernych14. Łacina natomiast 

9 [Stanisław Jurkowski], Oratio funebris in publicis exequiis [...] D. Caeciliae Renatae Austria-
cae, Poloniae et Sueciae, Reginae; per inclytam Universitatem Studii Crac. ad aedes diuae Annae 
instauratis dicta..., Andr. Petricovius, Cracoviae 1644.

10 [Marcin Winkler], Oratio Funebris In  Publicis Exequiis Aeternae memoriae manibusq. 
D. Lvdovicae Mariae Gonzagae Poloniae et Sveciae Reginae: Per Inclytam Vniuersitatem Studij Cra-
couiensis Ad aedes Diuae Annae Instauratis Dicta [...] Craco[viæ]: In Offi  cina Haeredum Francisci 
Cezarij: (Impensis ex fundatione [...] Bartholomæi Nowodworski [...]), [Cracoviae, post 16 V 1667].

11 [Sebastian Piskorski], Exeqviae solennes, piis manibvs, D. S.R. I. Principis, Catharinae Radivi-
liae in Nieswiez et Olyka dvcis [...] a Generali Studio Almae Universitatis Cracoviensi, in ecclesia colle-
giata S. Annae, persolutae. Anno M. DC. XCIV, Die X Novembr , Typis Vniversitatis, Cracoviae 1694.

12 B. Milewska–Waźbińska (Ars Epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrob-
nych, Warszawa 2006, s. 113–114) pisze, iż wśród kobiecych inskrypcji nagrobnych, częściej niż 
w  epitafi ach poświęconych mężczyznom, spotkać można język narodowy. Jest to związane, jak 
wyjaśnia badaczka, z  gorszym wykształceniem kobiet oraz odzwierciedla brak znajomości łaci-
ny wśród tej warstwy. Stąd epitafi um napisane w  języku narodowym, zrozumiałym dla zmarłej, 
a ozdobione jedynie cytatami łacińskimi, było bardziej stosowne.

13 Zob. M. Skwara, Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografi a, Gdańsk 2009.
14 Por. S. Nasiorowski, „List Pasterski” kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin 1992, s. 195–198; 

J.  Związek, Kazanie jako źródło historyczne, „Folia Historica Cracoviensia”, Vol. 4–5:1997–1998, 
s.  323; R.  Kościelny, Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmami kształtowania 
postaw mieszkańców Rzeczypospolitej, NP, R. 97:2002, s. 91; T. Piersiak, Barokowa sztuka dobrego 
umierania, PSL, R. 40:1986, nr 1/2, s. 95. Zob. też K. Maliszewski, Rola Kościoła katolickiego w pro-
cesie komunikacji społecznej w kulturze polskiej doby baroku. Zarys problematyki, [w:] Od liryki do 
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była językiem ludzi wykształconych i funkcjonowała właściwie jedynie w obrębie 
tej grupy, czyli wśród duchownych i mężczyzn. Kobiety raczej nie znały języków 
klasycznych, ponieważ edukacja większości z nich ograniczała się do kształcenia 
domowego lub zakonnego. Stąd należy wnioskować, pomijając kazania niemiec-
kie, skierowane do protestantów, że w  większości przypadków językiem oracji 
pogrzebowych był język polski. Potwierdziła to również Dobrosława Platt, której 
zdaniem narrator wypowiadający się w kazaniach pogrzebowych „jest Polakiem 
i podkreśla swoją narodową przynależność przy niemal każdej okazji”15.

Mowy pogrzebowe stanowią ciekawe, choć do tej pory nieco zaniedbane 
źródło, z którego można czerpać wiadomości na temat staropolskich zwyczajów 
i uroczystości. Zawierają one nie tylko bogaty materiał genealogiczny i heraldycz-
ny, ale są też znakomitym źródłem do badań nad mentalnością społeczeństwa 
staropolskiego ze względu na występujące w nich wyraźne pierwiastki dydaktycz-
ne i parenetyczne, pod których wpływem kształtowały się pewne modele, wzorce 
i stereotypy osobowe w obrębie tegoż społeczeństwa. Oracje pogrzebowe stano-
wiły także znakomity element propagandy potęgi i znaczenia rodu, co następowa-
ło poprzez eksponowanie pewnych cech i zasług jego członków. Obecnie mowy 
stanowią przykład kultury oralnej — w tym głównie cyrografi cznej (pismo) i ty-
pografi cznej (druk). Jednakże praca nad kaznodziejstwem nie należy do najła-
twiejszych. Źródło to bowiem wymaga obszernej znajomości historii — zwłaszcza 
historii Kościoła i właściwie z naciskiem na tę konkretną dziedzinę powinno być 
ono rozpatrywane. Za szerokimi możliwościami badawczymi kazań barokowych 
opowiada się również wspomniana już D. Platt, której zdaniem kazania pogrze-
bowe traktowane są jako źródła do historii i historii sztuki, a także jako element 
obrzędu pogrzebowego. Są również przedmiotem badań historyków wymowy 
i  historyków kaznodziejstwa. Nie zostały jednak dotąd poddane wyczerpującej 
analizie historycznoliterackiej, a wydaje się, że w pełni na to zasługują16.

Co zatem stanowiło barierę w naukowym zajmowaniu się oracjami pogrzebo-
wymi, pomimo że dla badaczy były one interesujące zarówno ze względu na swą 
popularność, wartość artystyczną, jak i przydatność do określenia jednego z kie-
runków prozy staropolskiej? Otóż zdaniem Marka Skwary od końca XIX wieku 

retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofi arowane Profesorom Jadwidze i Edmundowi 
Kotarskim, pod red. I. Kadulskiej i R. Grześkowiaka, Gdańsk 2004, s. 107–112.

15 D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, 
Warszawa–Wrocław–Kraków 1992, s. 177.

16 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 10–11; M. Kuran, Krzyż strzalisty Marka Koro-
ny — kazanie na pogrzebie Pawła Sapiehy, konstrukcja tekstu i wizerunek bohatera, [w:] Sapiehowie 
epoki Kodnia i Krasiczyna, pod red. K. Stępnika, Lublin 2007, s. 129; B. Popiołek, Konterfekt praw-
dziwy umbrą fatalną malowany — wizerunek kobiety w staropolskich mowach pogrzebowych, SH, 
R. 47:2004, z. 3/4, s. 313; D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 15.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Wprowadzenie

14

miało miejsce wypieranie śmierci ze świadomości tak zwykłych ludzi, jak i bada-
czy. Ponadto o niepopularności tego gatunku świadczyła „niska wartość” estetycz-
na oracji funeralnych oraz negatywny stosunek władz PRL do religii i Kościoła. 
Decydenci komunistyczni uważali mowy pogrzebowe za pisma religijne, a nawet 
kościelne. Nie były one zatem przedmiotem badań preferowanych przez władzę, 
stąd pomijano je, a nawet spychano na margines. Podobny pogląd wyraża Michał 
Kuran, uznając, że kaznodziejstwem barokowym dawniejsi badacze pogardzali, 
zarzucając mu styl napuszony i nadęty, w wyniku czego nie dostrzegli w nim war-
tości artystycznych. W najlepszym wypadku zaś kazania traktowano jako litera-
turę okolicznościową. Analogiczny los spotkał także kazania pogrzebowe, które 
mieściły się w nurcie literatury panegirycznej, przez co budziły niechęć, a nawet 
pogardę17.

Wzrost zainteresowania kaznodziejstwem jako rodzajem piśmiennictwa na-
stąpił pod koniec XIX wieku. Sięgnięto wówczas po kazania siedemnastowieczne, 
które w szczególności zainteresowały teoretyków i historyków wymowy kościel-
nej. Pokłosiem tych badań były prace Karola Mecherzyńskiego, Alojzego Jougana, 
Ignacego Hołowińskiego, Michała Janika18. Pod koniec XIX wieku natomiast cykl 
artykułów na temat kaznodziejstwa barokowego został zamieszczony na łamach 
„Przeglądu Powszechnego”19.

Po raz kolejny pochylono się nad kazaniami barokowymi dopiero w latach 60. 
i 70. XX wieku i od tamtej pory studia dotyczące dziejów kaznodziejstwa są konty-
nuowane. Do najwybitniejszych badaczy tego okresu należą Mirosław Korolko20, 

17 M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 10–11; J. Związek, Rzeczywistość historyczna w ka-
zaniach, Częstochowa 2009, s. 10–11, M. Kuran, Krzyż strzalisty..., s. 129; B. Popiołek, Konterfekt 
prawdziwy..., s. 313; D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 15; A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., 
s. 5.

18 K. Mecherzyński, Historia wymowy w Polsce, t. 1–3, Kraków 1856–1860; A. Jougan, Homilie 
polskie. Od czasów najdawniejszych po dobę obecną. Szkice bibliografi czne i krytyczne, Lwów 1902; 
tenże, Nauki katechizmowe w Polsce. Studium homiletyczne, Lwów 1903; I. Hołowiński, Homilety-
ka, Kraków 1855; M. Janik, Z dziejów wymowy w XVII i XVIII wieku, PL, R. 7:1908, s. 265–277, 
s. 431–481.

19 K. Słomiński, Ks. Stanisław Sokołowski. Studyum do dziejów kaznodziejstwa XVI wieku, PP, 
T. 34:1892, s. 305–323; T. 35:1892, s. 38–55, s. 213–229, s. 357–383; J. Sas, Aleksander Lorencowicz. 
Studyum z epoki panegirycznej, PP, T. 39:1893, s. 81–102, s. 185–209, s. 305–323, s. 368–387; tenże, 
Ksiądz Tomasz Młodzianowski i jego kazania, PP, T. 52:1896, s. 78–94, s. 212–234, s. 307–325.

20 M. Korolko, O kunszcie oratorskim staropolskiego kaznodziejstwa, [w:] Kultura żywego sło-
wa w dawnej Polsce. Praca zbiorowa, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa 1989, s. 56–99; tenże, 
Między retoryką a teologią. O kunszcie estetycznym staropolskich kazań (rekonesans), [w:] Proza pol-
ska w kręgu religijnych inspiracji, pod red. M. Jasińskiej–Wojtkowskiej, K. Dybciaka, Lublin 1993, 
s. 41–71.
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Janusz A. Drob21, Dobrosława Platt22, Juliusz A. Chróścicki23, Mieczysław Brzo-
zowski24, Wiesław Pawlak25, Jan Związek26, czy też wspomniani już Marek Skwa-
ra27 i Anna Nowicka–Struska, a także Filip Wolański28.

21 J.  A.  Drob, Model człowieka wieku XVII w  kazaniach Bernarda Gutowskiego,  RHum, 
T. 29:1981, z. 2, s. 76–140; tenże, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach baroko-
wych, Lublin 1998; tenże, Drukowane kazania franciszkańskie w XVI i XVII wieku. Próba postawie-
nia problemu, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, t. 2: Franciszkanie 
w Polsce XVI–XVIII wieku, cz. 1, Niepokalanów 1998, s. 320–338.

22 D. Platt, Ze studiów nad kaznodziejstwem barokowym. Sztuka nagany w kazaniach pogrzebo-
wych ks. Adama Fabian Birkowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prace Literackie XXVII, 
nr 985, Wrocław 1987, s. 3–29; taż, Kazania pogrzebowe...

23 J.  A.  Chróścicki, Wiadomości o  mecenasie artystycznym magnaterii i  szlachty polskiej na 
podstawie panegiryków pogrzebowych od XVI do końca XVIII wieku, „Roczniki Historii Sztuki”, 
T. 9:1973, s. 147–175; tenże, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.

24 M.  Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII), [w:]  Dzieje teologii katolickiej 
w Polsce, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 1: Teologia Humanistyczna, pod red. M. Rechowicza, 
Lublin 1975, s. 361–428; tenże, Kulturowe i historyczne uwarunkowania kaznodziejstwa Tomasza 
Młodzianowskiego, Lublin 1988.

25 W. Pawlak, Kazania maryjne Franciszka Rychłowskiego i problem tzw. kazań konceptycznych, 
[w:]  Świt i  zmierzch baroku, pod red.  M.  Hanusiewicz, J.  Dąbkowskiej, A.  Karpińskiego, Lublin 
2002, s. 221–242; tenże, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005; tenże, Od Sokołow-
skiego do Szylarskiego. Z dziejów homiletyki XVI–XVIII wieku, „Barok”, R. 16:2009, nr 1, s. 15–39.

26 J. Związek, Przyczyny nierówności społecznej w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku w świe-
tle kazań, RTK, R. 22:1975, z. 4, s. 241–249; tenże, Kazanie jako źródło historyczne, „Folia Historica 
Cracoviensia”, Vol. 4–5:1997–1998, s. 313–330; tenże, Rzeczywistość historyczna....

27 M.  Skwara, O  dowodzeniu retorycznym w  polskich drukowanych oracjach pogrzebowych 
XVII wieku, Szczecin 1999; tenże, Seneka w polskich kazaniach pogrzebowych XVII wieku, [w:] Wąt-
ki neostoickie w  literaturze polskiego renesansu i  baroku: materiały z  sesji „Neostoicyzm w  litera-
turze i  kulturze staropolskiej”, Szczecin, 20–22  października 1997 roku, pod red.  P.  Urbańskiego, 
Szczecin 1999, s. 251–276; tenże, O tytułach polskich kazań pogrzebowych z XVII wieku, [w:] Dzie-
ło literackie i książka w kulturze. Studia ofi arowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie 
pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. I. Opackiego, B. Mazurkowej, Katowice 2002, s. 436–445; 
tenże, „Nieartystyczne” sposoby perswazji w polskich oracjach pogrzebowych z XVII wieku, [w:] Te-
atr wymowy. Formy i  przemiany retoryki użytkowej, pod red.  J.  Sztachelskiej, J.  Maciejewskiego, 
E. Dąbrowicz, Białystok 2004, s. 163–178; tenże, Radziwiłłowie w polskich drukowanych oracjach 
pogrzebowych XVII wieku, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografi e. Świadectwa historycz-
ne, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003, s. 109–132; tenże, Polska bibliografi a retoryczna 1945–2003, 
[w:] Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu, Szczecin 2006, s. 265–371; tenże, 
Polskie drukowane oracje...

28 F. Wolański, Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej 
schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw, Toruń 2012; tenże, Rola kobie-
ty w  społeczeństwie Rzeczypospolitej epoki saskiej w  świetle bernardyńskich kazań pogrzebowych, 
[w:] Per mulierem..., s. 279–285.
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W pracach wymienionych badaczy dostrzeżono wagę kazania jako tekstu kul-
tury, który stanowi odbicie siedemnastowiecznych ideałów osobowych, obycza-
jowości oraz mentalności. Uznano ponadto, że kazania pogrzebowe jako ważna 
część kaznodziejstwa były istotnym elementem sarmackiej pompa funebris29. Sta-
nowiły one bowiem niemal najliczniejszą grupę druków siedemnastowiecznych 
i tworzyły osobną podgrupę kaznodziejstwa, która wiązała się z obrzędem pogrze-
bu — uznawanym w kulturze sarmackiej za najważniejszy. Stąd przyjąć należy, 
powołując się na A. Nowicką–Struską, że kazanie pogrzebowe „stanowiące część 
pogrzebu staropolskiego, znajdowało się jakby na styku przeszłości, teraźniejszo-
ści i przyszłości” i było odbiciem wrażliwości, wartości i postaw charakterystycz-
nych dla człowieka baroku30.

Oracje pogrzebowe uznawano w dawnej Polsce za dzieło literackie i w  taki 
sposób je konstruowano. Ma to dodatkową wartość dla historyków, ponieważ 
kaznodzieja jako autor stał się autentycznym świadkiem wydarzeń, które opisał. 
Pierwszorzędną wartość dla badacza posiada jednak treść kazania, która w for-
mie pisemnej różni się nieco od tej głoszonej do audytorium. Odczytanie i zrozu-
mienie zawartości kazań wymaga jednak głębokiej znajomości tła historycznego. 
Podobnego zdania jest Robert Kościelny, który uznaje, że kazanie barokowe jest 
cennym źródłem do dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej. Historycy, a także 
badacze kultury coraz częściej podkreślają znaczenie kazania jako źródła wiedzy 
na temat postaw, opinii i  stereotypów panujących w  społeczeństwie, które sta-
nowiło grono odbiorców tych kazań. Także Tomasz Zieliński uważa, że kazanie, 
a dokładniej kazanie pogrzebowe, może być traktowane jako dzieło literackie. Za 
taką klasyfi kacją opowiada się jego żywy związek z  tradycją literacką, nawiąza-
nie do klimatu intelektualnego epoki, jak również możliwość konkretyzacji tekstu 
poprzez odniesienie do topiki biblijnej i antycznej. Badacz dodaje ponadto, że ka-
zanie pogrzebowe jako dzieło literackie wpisane jest w popularny w XVII wieku 
nurt twórczości panegirycznej. Podobne stanowisko obrała Mariola Jarczykowa, 

29 Pompa funebris — (z  łac.) orszak żałobny; uroczystości pogrzebowe. Szerzej na ten temat 
zob. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. 1, Warszawa 1994, s. 94–
117; A. Péan, Les décors des pompes funèbres en France 1643–1683. Naissance d’un genre, [w:] Ac-
tes du Ve  congrès national d‘archéologie et d‘histoire de l‘art, Bordeaux 1999, <http://inha.revues.
org/2467>, cytowany dn. 16 XII 2011, 21:35 MET; J. A. Chróścicki, Pompa funebris, [w:] Antropo-
logia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, 
L.  Kolankiewicz, pod red.  L.  Kolankiewicza, Warszawa 2005, s.  212–216; A.  Sochala, Sarmacka 
„pompa funebris”. Uwagi na temat przebiegu ceremonii pogrzebowych w XVII–XVIII wieku w Pol-
sce, [w:]  Ziemia międzyrzecka. Śladami historii. Materiały z  III sesji historycznej zorganizowanej 
w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r., pod red. B. Mykietowa, M. Tureczek, Międzyrzecz–
Zielona Góra 2005, s. 197–205; G. Balcerzak, Pompa funebris po latach — w poszukiwaniu godności, 
[w:] Ziemia międzyrzecka. Śladami historii..., s. 207–212.

30 A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 9; D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 5.
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której zdaniem kazania żałobne okresu baroku mogą dla współczesnych badaczy 
stanowić ciekawy obiekt badań socjologiczno–literackich, gdyż wygłaszane nad 
grobami pisane były z dużym wyczuciem dla swoistej publiczności literackiej, jaką 
tworzyło grono przybyłe na uroczystości pogrzebowe. Mirosław Korolko poda-
je, że kazanie ze względu na swą gatunkową istotę należy zarówno do literatury, 
jak i  teologii, toteż jest rzeczą niemożliwą wyznaczenie linii, która oddzielałaby 
sferę literacką, to jest stylistyczno–językową, kazania od sfery teologiczno–dok-
trynalnej, czyli myślowej. Historyk literatury winien ponadto uwzględniać teo-
logiczno–biblijne kryteria kaznodziejskiej twórczości, a historyk–teolog — doce-
niać wymiar estetyczny tych utworów. Kazanie właściwie do dnia dzisiejszego jest 
dziełem rozdartym między retoryką, która kojarzy się z literackością oratorstwa 
religijnego, a teologią. Ponadto umiejscowienie kazania na pograniczu literackiej 
retoryki oraz teologii wpłynęło na kształt estetyczny literatury kaznodziejskiej, jak 
również na jej funkcje literackie w poszczególnych epokach oraz na historycznoli-
terackie wartościowanie literatury kaznodziejskiej. W Polsce, głównie w renesan-
sie i baroku, kazanie było zarówno dominującym, jak i liczącym się pod względem 
estetycznym gatunkiem literackim31.

Głoszone podczas pogrzebów kazania były doskonałą formą sprzyjającą stwo-
rzeniu wzorców, a nawet antywzorców, które miały pouczać o tym, jakie cechy czy 
też czyny zasługują na pochwałę, a jakie na potępienie (nie tylko tu na ziemi, lecz 
również w życiu pozagrobowym). Z tego powodu uważa się, że wnosiły one głęb-
sze wartości, wynikające z przedstawienia postaci nie tylko w wymiarach eschato-
logicznych, lecz także w wymiarach wzorca, który miał oddziaływać na przyszłe 
pokolenia. Enkomium w  chrześcijaństwie zaczęło występować zatem w  dwóch 
formach — jako pochwała konkretnej osoby i jako pochwała etosu, który ta osoba 
reprezentowała. W kazaniach pojawiają się tak porównania poetyckie, jak i  ze-
stawienia osoby chwalonej z postaciami Starego Testamentu, mające na celu uwi-
docznienie cnót zmarłego i uwypuklenia ich wielkości.

Historyk musi jednak stale pamiętać, że to znakomite skądinąd źródło, pozwa-
lające określić kształtowanie się społecznego systemu wartości w oparciu o wypra-
cowane przez kaznodziejów i retorów modele i wzorce osobowe, koncentruje nasze 
spostrzeżenia wyłącznie na obszarze wartości postulowanych, czasem niemożli-
wych do osiągnięcia, a zwykle nadmiernie wyidealizowanych i nieprzystających do 
społecznej rzeczywistości. Dlatego też w  swojej pracy starałam się pokazać dwa 

31 Por. J. Związek, Kazanie jako źródło..., s. 313–330; R. Kościelny, Kazania barokowe..., s. 89–
90; T.  Zieliński, Kazania pogrzebowe w  konwencji sarmackiej pompae funebrae, [w:]  Od liryki 
do retoryki..., s.  189; M.  Jarczykowa, Literacka rama wydawnicza litewskich kazań pogrzebowych 
z  pierwszej połowy XVII wieku, [w:]  Barokowe przypomnienia i  inne szkice historycznoliterackie, 
pod red. R. Ocieczek i M. Piechoty, Katowice 1994, s. 21; M. Korolko, Między retoryką a teologią..., 
s. 41–43.
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odmienne niejako światy — świat rzeczywisty, uchwytny dla historyka, regulowany 
obowiązującym prawem i tradycją (rozdział drugi) oraz świat idealny i pożądany, 
wypracowany przez kaznodziejów i literaturę parenetyczną (rozdział trzeci).

Poszukiwanie wzorców i modeli osobowych, w zasadzie odrębnych dla każdej 
epoki, miało na celu porządkowanie świata i  oswajanie rzeczywistości poprzez 
adresowane do określonych grup społecznych reguły postępowania, wsparte ja-
snymi i zrozumiałymi przykładami. Szczególną rolę w tym względzie odgrywała 
zarówno religia jako element wspólny dla większości społeczeństwa, jak i inspi-
rowana wyznaniem tradycja. Obszarem, gdzie treści wyznaniowe i  zwyczajowe 
splatały się bardzo mocno, była sfera ceremoniałów rodzinnych — weselnych, 
chrzestnych czy pogrzebowych — która dawała ogromne możliwości forsowania 
pewnych postaw i zachowań oczekiwanych społecznie, co znakomicie wykorzy-
stała twórczość parenetyczna. Te dwa elementy kultury wycisnęły bardzo silne 
piętno na barokowej mentalności i wpłynęły na ukształtowanie się określonych 
postaw społecznych i wzorców osobowych, np. dobrego władcy, rycerza–sarma-
ty, ziemianina–oracza, pobożnej matrony czy gospodarnej żony. Problematyka ta, 
aczkolwiek niezmiernie interesująca, stosunkowo niedawno stała się przedmio-
tem badań historycznych32.

32 Tematyka związana ze wzorcami osobowymi ma bogatą literaturę. Tu warto przytoczyć naj-
ważniejsze prace: H. Dziechcińska, Parenetyka — jej tradycje i znaczenie w  literaturze, [w:] Pro-
blemy literatury staropolskiej. Seria pierwsza, pod red. J. Pelca, Warszawa–Wrocław–Kraków 1972, 
s. 355–390; taż, Kobieta w życiu i  literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane, Warszawa 
2001; S. Jedynak, Staropolskie wzory osobowe (trzy nurty w etyce polskiej późnego odrodzenia), „Stu-
dia Filozofi czne” 1973, nr 5, s. 173–195; J. Pelc, Bohaterowie literaccy a wzorce osobowe w czasach 
polskiego renesansu oraz baroku, [w:] Problemy literatury staropolskiej. Seria trzecia, pod red. J. Pel-
ca, Wrocław 1978, s. 5–44; J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty, [w:]  tenże, Szlaki kultury polskiej, 
Warszawa 1986, s. 40–55; Kobieta w kulturze i społeczeństwie. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji 
Feminologicznej, Lublin 24–26 maja 1990 r., t. 1, pod red. B. Jedynak, Lublin 1990; A. Wyrobisz, Sta-
ropolskie wzorce rodziny..., s. 405–421; tenże, Kobiety w społeczeństwie staropolskim: wzorce i rzeczy-
wistość, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, pod red. A. Żarnowskiej, 
Gdańsk–Toruń 1995, s.  17–22; M.  Bogucka, Kobieta w  społeczeństwie polskim XVI–XVII wieku, 
[w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu..., s. 3–15; taż, Białogłowa w dawnej...; A. Karpiński, Kobie-
ta w mieście polskim...; A. Bilewicz, Wzór kobiety, żony i matki w świetle osiemnastowiecznych kazań, 
[w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji..., s. 82–88; E. E. Wróbel, Dyskusja nad modelem wychowania 
religijno–moralnego w rodzinie chrześcijańskiej w XVII wieku, NP, R. 91:1999, s. 153–169; D. Pauluk, 
Role kobiety i uwarunkowania ich przemian, „Pedagogika Społeczna”, 2002, nr 4, s. 55–62; taż, Mo-
dele i wzory ról kobiecych dawniej i dziś, „Cywilizacja” 2007, nr 21, s. 91–97; B. Popiołek, Konterfekt 
prawdziwy..., s.  313–324; J.  Partyka, „Żona wyćwiczona”...; A.  Nowicka–Struska, Obrazy kobiety 
i kobiece wzorce..., s. 57–68; E. Wejbert–Wąsiewicz, Społeczne role kobiet w tradycji i historii, „Re-
alia i Co Dalej...” 2008, nr 2, s. 71–84; J. Kuchta, W godności i w cnoty dojrzałe — o wzorcu panny, 
żony i dobrego małżeństwa w literaturze okolicznościowej XVII–XVIII wieku, „Annales Universitatis 
 Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Historica, 10:2011, s. 57–65.
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Jak wspomniano na wstępie, niewielka liczba prac poświęconych wzorcom 
i modelom osobowym, szczególnie dotyczącym problematyki kobiecej, skłoniła 
mnie do podjęcia badań w  tym kierunku. Zasadniczym celem moich poszuki-
wań jest określenie wzorca osobowego kobiety ukształtowanego przez literaturę 
parenetyczną reprezentowaną przez polskie drukowane oracje pogrzebowe oraz 
próba jego weryfi kacji w zderzeniu z możliwą do określenia przez historyka rze-
czywistością społeczną baroku w Rzeczypospolitej. Jak wynika z moich rozważań, 
obraz kobiety w społecznej mentalności tego okresu wspierał się na dwóch zasad-
niczych fi larach, określających rolę i funkcję kobiety w społeczeństwie — małżeń-
stwie i klasztorze. Nadal bowiem, mimo istotnych zmian, które zaszły w kulturze 
i mentalności ludzi epoki baroku, człowiek postrzegany był z perspektywy swojej 
społecznej przydatności i funkcji, jaką pełnił w społeczeństwie. Szczególnie moc-
no zasada ta obowiązywała w stosunku do kobiet, które jako — w powszechnym 
przekonaniu — słabsze i podatne na pokusy wymagały stałej opieki i kontroli33. 
Zarówno jedno, jak i  drugie mógł zapewnić wyłącznie dom rodzinny, małżeń-
stwo i Kościół. Stąd najbardziej pożądanymi cnotami, które starano się ukształto-
wać w białogłowie od dziecka, były czystość, skromność, posłuszeństwo, uległość 
i  pracowitość. Cechy te miały pomóc kobiecie w  przyszłym życiu małżeńskim 
i osiągnięciu doskonałości chrześcijańskiej.

Warto przy tym podkreślić, że literatura parenetyczna adresowana do kobiet 
rzadko charakteryzowała się oryginalnością. Kaznodzieje koncentrowali się za-
zwyczaj na tych samych cechach osobowych kobiet — szlacheckim pochodzeniu 
(ze względu na adresatki mów) oraz cnotach charakteryzujących spokojną i ci-
chą pannę, dobrą i posłuszną żonę, oddaną matkę, jak również pobożną i hojną 
matronę. Do szczególnie pożądanych kobiecych cech należy zaliczyć rozsądek, 
pracowitość, dobrotliwość, pobożność i skromność. Stąd też kobieta powinna być 
przede wszystkim oszczędną panią domu, nieustannie troszczącą się o  jego do-
brobyt, jak również pracowitą gospodynią, dbającą o utrzymywanie poprawnych 
stosunków z biedniejszymi krewnymi, służącymi i poddanymi. Wyrazem tej sym-
biozy miała być jałmużna i niesiona im pomoc.

Z obrazem dobrej i pracowitej żony koresponduje w kazaniach pogrzebowych 
wizerunek pobożnej, hojnej i  miłosiernej matrony, opiekunki mnichów i  księ-
ży, fundatorki miejscowych kościołów i klasztorów. Uczynki miłosierdzia, prócz 
tradycyjnego rozdawania jałmużny, wiązały się z  nawiedzaniem szpitali, pielę-
gnowaniem chorych, wspieraniem więźniów i osób skazanych na śmierć. Innym 
rodzajem działalności dobroczynnej była opieka nad biednymi studentami bądź 
ludźmi ułomnymi, kalekimi, starszymi i sierotami. Ważną kobiecą cnotę stanowi-
ła hojność, która czyniła z niewiast, jak wspomniano, donatorki na rzecz instytucji 

33 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 76–77, s. 104.
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kościelnych, szpitali, szkół i burs. Kobiety, zgodnie z obowiązującym prawem, da-
rowywały kościołom kielichy, monstrancje, kosztowne lampy i drogie materie, nie 
mogły jednak przekazywać dóbr ziemskich. Jako cechę zacnych matron podkre-
ślano także pokorę, która stanowiła przeciwieństwo pychy. Znaczną wagę przy-
wiązywano również do skromności, gdyż kobieta wstydliwa i  cicha była jedno-
cześnie uległa, wystrzegała się pompy światowej oraz nie angażowała się w sprawy 
publiczne i te, które uznane zostały za przynależne jedynie mężczyznom.

Jak wynika ze  znanych mi oracji pogrzebowych, pobożność kobiet w  daw-
nej Polsce była żarliwa, emocjonalna i  łzawa. Przejawiała się ona we wszelkiego 
rodzaju praktykach religijnych, postach i surowych dyscyplinach. Kobiety przy-
stępowały do częstej spowiedzi świętej, przyjmowały komunię, uczestniczyły we 
mszach świętych i wielogodzinnych nabożeństwach. Odmawiały różaniec i śpie-
wały godzinki o Najświętszej Marii Pannie. W ramach kultu Chrystusa ukrzyżo-
wanego odprawiały psalmy pokutne, godzinki o Męce Pańskiej, drogę krzyżową, 
nabożeństwo do ran Chrystusowych, pielgrzymki do relikwii krzyża świętego 
lub kalwarii. Ponadto oddawały cześć patronom, patronkom i  aniołom, w  tym 
najważniejszemu — Aniołowi Stróżowi. Kultywowały także Świętą Rodzinę, na 
której cześć w  1684  r. papież Aleksander VII uczynił święto. Czytały nabożne 
książki, uczestniczyły w  medytacjach i  kilkudniowych rekolekcjach. Rozważały 
chwilę śmierci i przygotowywały się do niej poprzez poradniki ars bene moriendi. 
To właśnie śmierć stanowiła jeden z ważniejszych, o ile nie najważniejszych, mo-
mentów ludzkiego życia, stąd też jest głównym punktem odniesienia i okazją do 
wypowiedzi dla twórców kazań i mów pogrzebowych34. Kreowane wzorce postę-

34 Literatura dotycząca zagadnień tanatologicznych jest niezwykle bogata. Na potrzeby niniej-
szego studium warto podać najważniejsze pozycje: B. Rok, Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczy-
pospolitej czasów saskich, Wrocław 1991; tenże, Zagadnienie śmierci w czasach nowożytnych — próba 
postawienia problematyki badawczej i  charakterystyka źródeł, „Medycyna Nowożytna: studia nad 
historią medycyny”, T. 1:1993, z. 1, s. 23–46; tenże, Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, 
Wrocław 1995; tenże, Społeczeństwo Rzeczypospolitej wobec problemów eschatologii, [w:] Oświece-
nie — kultura — myśl, pod red. J. Platta, Gdańsk 1995, Prace Historycznoliterackie, t. 17, s. 203–216; 
tenże, Duszpasterstwo chorych i umierających w okresie staropolskim, „Medycyna Nowożytna: studia 
nad historią medycyny”, T. 3:1996, z. 1/2, s. 51–64; Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, 
Warszawa 1992; J. Kolbuszewski, Kryzys, pornografi a i  renesans śmierci, „Problemy Współczesnej 
Tanatologii”, T. 1:1997, s. 7–16; tenże, Kilka wstępnych uwag o historii śmierci, „Problemy Współ-
czesnej Tanatologii”, T. 11:2007, s. 7–13; R. A. Houlbrooke, Death, religion, and the  family in En-
gland, 1480–1750, Oxford 1998; J. Barański, Śmierć i zmysły. Doznanie, wyobrażenia, przemijanie, 
Wrocław 2000; D. Zimmerling, Od końca do końca. Rzecz o radościach eschatologicznych, Warszawa 
2000; A. Ostrowska, Umieranie i śmierć, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, pod red. Z. Bokszańskiego, 
Warszawa 2002, s. 271–273; P. Phillippy, Women, death, and literature in post–Reformation England, 
Cambridge 2002; A.  Świeżyński, Ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka, „Problemy Współczes-
nej Tanatologii”, T.  6:2002, s.  23–29; R.  Vorbrich, Antropologia kulturowa a  antropologia śmierci, 
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powania w obliczu śmierci miały oswoić człowieka z nieoczekiwanym, nieznanym 
i nieodwołalnym wyrokiem boskim, stąd cnotliwa chrześcijanka w chwili konania 
powinna była wykazać się spokojem, cierpliwością i wdzięcznością wobec Boga35.

Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że osiągnięcie doskonałości w  każdej 
z  opisanych powyżej dziedzin nie było możliwe w  życiu codziennym, stąd du-
chowni kreowali idealny model, który okazał się kruchy i nierealny. Zrealizowa-
nie wzorca przez osobę chwaloną w  panegiryku było najistotniejszym komple-
mentem pod adresem bohatera pochwały. Zasadniczym elementem w twórczości 
panegirycznej było zatem pojęcie cnoty, które oznaczało posiadanie najwyższych 
wartości moralnych i obywatelskich. Zdaniem Zbigniewa Pańpucha cnoty i wady 
w  życiu człowieka tworzą jego cechy osobowe, są czynnikami wewnętrznymi, 
mającymi wpływ na szerzenie dobra lub zła, oraz kwalifi kują moralne działanie 
ludzkie36. Stanisław Witek uważa zaś, że cnota jest moralnie uporządkowaną po-
stawą ukierunkowaną na realizowanie czynów dobrych w określonej dziedzinie 
ludzkiego działania, będącą komponentem osobowości człowieka. Istotą cnoty 
jest dążenie osoby ludzkiej do osiągnięcia moralnego dobra w oparciu o przyjętą 
hierarchię wartości37. Aniela Dylus pisze natomiast, że cnota należy do historycz-
nie najstarszych i centralnych pojęć etycznych. Klasyczna etyka rozumie pod tym 

[w:] Popiół i kość. Funeralia Lednickie 4, pod red. J. Wrzesińskiego, Sobótka–Wrocław 2002, s. 41–43; 
L. M. Becker, Death and the early modern Englishwoman, Oxford 2003; J. A. Chróścicki, Oswajanie 
śmierci pięknem, „Barok”, R. 11:2004, nr 1, s.17–30; P. Král, Smrt a pohřby české šlechty na počát-
ku novověku, České Budějovice 2004; M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po 
współczesność, tłum. T. Swoboda, M. Ochab, M. Sawiczewska–Lorkowska, D. Senczyszyn, Gdańsk 
2004, s. 239–355; M. Paknys, Śmierć, tłum. B. Kalęba, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: 
analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskas i in., tłum. P. Bukowiec, B. Kalęba, B. Piasecka, Kraków 2006, 
s. 735–748; D. Minta–Tworzowska, Archeologia i jej źródła wobec problematyki śmierci, [w:] Metody. 
Źródła. Dokumentacja. Funeralia lednickie. Spotkanie 11, pod red. W. Dzieduszyckiego, J. Wrzesiń-
skiego, Poznań 2009, s. 147–152; Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XXI wieku, pod 
red. D. K. Chojeckiego, E. Włodarczyka, Warszawa 2010.

35 Por.  J.  Sarcevičienė, Idealny model kobiety w  literaturze okolicznościowej (na przykładzie 
Krotkiego wypisania sprawy przy śmierci... Halżbiety z Szydłowca Radziwiłowej Cypriana Bazylika), 
[w:]  Radziwiłłowie. Obrazy literackie..., s.  61–68. Stwierdzenie o  nieuchronności śmierci można 
porównać z łacińską sentencją: „Tendimus ad mortem, mortis nescitur et hora; certaque mors; vitae 
dux Deus esto meae” („Dążymy do śmierci, a godzina śmierci nieznana; śmierć pewna; Boże, bądź 
wodzem mego życia”), cyt. za: T. Banasiowa, Konsolacyjne i  laudacyjne wiersze żałobne autorów 
polskich z pierwszej połowy XVII wieku — wybrane zagadnienia z zakresu genealogii i topiki, „Napis”. 
Seria 9:2003, s. 35.

36 Z. Pańpuch, Cnoty i wady, [w:] Powszechna encyklopedia fi lozofi i, t. 2, pod red. A. Maryniar-
czyka, Lublin 2001, s. 216.

37 S. Witek, Cnota, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, pod red. R. Łukaszyka, Lublin 1979, s. 521–
523; J. Nawrot, Cnoty ludzkie w Listach Powszechnych, „Poznańskie Studia Teologiczne”, T. 14:2003, 
s. 21. Zob. też E. Podrez, Cnota, [w:] Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, Kraków 2004, s. 87–95.
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pojęciem moralne dobro człowieka i trwałe nastawienie w kierunku realizacji mo-
ralnie słusznego postępowania. Cnota jest dobrem moralnym osoby i przysługu-
je tylko człowiekowi jako podmiotowi moralnemu. Od czasów antycznych cnota 
była rodzajem doskonałości. Jest ona także siłą człowieka, który dzięki niej rozwija 
się w swym człowieczeństwie. Człowiek cnotliwy jest więc dobry i wewnętrznie 
gotowy w określonych sytuacjach wybrać dobro. Etyka — głównie chrześcijańska 
— nazwę „cnota” odnosi przede wszystkim do miłości, ponieważ na niej opiera 
się pełna dobroć działania moralnego i  pełna doskonałość człowieka. Poza nią 
badaczka wymienia cztery cnoty kardynalne. Są nimi — roztropność, sprawie-
dliwość, umiarkowanie i  męstwo. Wszystkie z  wymienionych cnót są jednako-
wo potrzebne i przyczyniają się do duchowego rozwoju człowieka. Warto dodać, 
że etyka chrześcijańska wyróżnia ponadto cnoty teologalne, czyli wiarę, nadzieję 
i miłość, które są znakami pełniejszego człowieczeństwa. Realizacja życia cnotli-
wego dokonuje się we wspólnocie ludzkiej, a  także we wspólnocie wierzących, 
dlatego chrześcijańskie pojmowanie cnoty nie ma bezpośredniego związku z fi -
lozofi cznym humanizmem, który stawiając człowieka w centrum wszechświata, 
wydaje się nie potrzebować Boga do realizacji pełni człowieczeństwa38.

W celu porównania wspomnieć należy, że za wadę uważa się sprawność mo-
ralną skłaniającą do wykonania złych czynów, bądź też usposobienie dostosowane 
do spełniania czynów moralnie złych. Źródłem wad są przede wszystkim dzie-
dziczne cechy psychiczne, które stanowią element temperamentu. Każdy człowiek 
jest odpowiedzialny za swoje wady, gdyż wynikają one z  jego uprzednich win. 
Uznaje się, że wady moralne są pewnym przeciwieństwem cnót, dlatego ich kla-
syfi kacja jest często powiązana z podziałem cnót. Wady ujmuje się także jako an-
tagonistyczną płaszczyznę życia moralnego, na której każdej cnocie odpowiada 
jedna wada o treści przeciwstawnej. Szczególnie niebezpieczne dla rozwoju mo-
ralnego człowieka są tak zwane wady główne, do których zaliczyć można — py-
chę, łakomstwo, nieczystość, chciwość, lenistwo, zazdrość i gniew39.

Opisane powyżej cnoty odnieść można do okresu baroku, ponieważ podstawę 
ówczesnego szlachectwa stanowiło życie cnotliwe i męstwo. Owe cnoty stanowiły 
wizytówkę stanu, stąd były nieodłącznym elementem mów głoszonych podczas 

38 A. Dylus, Cnota, [w:] Słownik teologiczny, pod red. A. Zuberbiera, Katowice 1998, s. 95–98. 
Zob. też P. Badyna, Model człowieka..., s. 23–24; 55–68; E. Lasocińska, „Cnota sama z mądrością 
jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003, Studia 
Staropolskie, t. 6 (62), s. 26; H. Majkrzak, Katalog cnót i wad, Kraków 2008; E. Zapolska, Cnoty 
teologalne i kardynalne, Kraków 2000, s. 41–60 (w ostatniej pozycji autorka ukazała alegorię cnót 
teologalnych oraz symbolikę atrybutów od sztuki antycznej po czasy nowożytne). Szeroki katalog 
cnót i ich omówienie można znaleźć w B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 1–6, tłum. 
J. Klenowski, Poznań 1962/1966.

39 Por. A. Dylus, Wada, [w:] Słownik teologiczny..., s. 618–620.
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pogrzebów. Zdaniem Józefa Sasa niektórzy kaznodzieje poprzez przesadne schle-
bianie magnatom zniszczyli w społeczeństwie polskim zmysł moralności. Decy-
dowali się jednak na ten krok, ponieważ nad grobem w obecności sporego grona 
przybyłych osób nie wypadało mówić inaczej. Ponadto panegiryści w nadmiarze 
popisywali się erudycją klasyczną i wkładali w kazania anegdoty oraz przykłady 
z historii starożytnej40.

W kazaniach pogrzebowych stwarzanie, czy też sugerowanie pewnego wzorca 
postępowania dokonywało się nie ze względu na ich bohaterów, ale ze względu 
na odbiorców. Ich to zatem należało pouczyć na podstawie opisu czynów i cnót 
zmarłego o tym, jak należy postępować. Głównie w XVI wieku powstało w Polsce 
wiele utworów literackich, których celem było tworzenie różnych „wzorców oso-
bowych”41. Kazania pogrzebowe nie tylko kreśliły wizerunek prawego człowieka, 
lecz także pokazywały jego realizację na przykładzie konkretnej osoby. Z tego też 
powodu podzielone były zazwyczaj na dwie części. Pierwsza zawierała opis wzor-
ca, druga zaś opowieść o zmarłym — realizującym ten wzorzec w swoim życiu. 
W literaturze funkcjonuje wiele defi nicji terminu wzorzec. Janusz Pelc sugeruje, 
że badacz (socjolog, historyk kultury, historyk literatury, czy też historyk sztu-
ki) zainteresowany problematyką wzorców osobowych swe rozważania powinien 
zacząć od wstępnego chociaż uporządkowania terminologii, określenia własnego 
aparatu podstawowych pojęć i terminów, jak również zaznajomienia się z aktual-
nym stanem badań w tej dziedzinie. Pomimo iż pojęcie „wzór” jest wieloznaczne 
i zamiennie można używać terminów „wzorzec”, „model”, „ideał”, „typ idealny”, 
„obraz” — badacz zaleca, by w pracy naukowej o  tej tematyce używać terminu 
„wzór” lub „wzorzec osobowy”. Wyjaśnienia niektórych ze wspomnianych pojęć 
podjął się również Piotr Badyna, którego zdaniem model człowieka można scha-
rakteryzować, jako „uproszczony obraz zbudowany z  określonych cech, powią-
zanych ze  sobą rozmaitymi relacjami tworzącymi zmieniającą się dynamicznie 
strukturę”42. Nasuwa się zatem pytanie, jakie są relacje pomiędzy wzorem oso-
bowym a  modelem? Najogólniej mówiąc, różnica pomiędzy nimi wywodzi się 

40 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 20; J. Związek, Przyczyny nierówności spo-
łecznej..., s. 248; J. Sas, Aleksander Lorencowicz..., s. 185–186, 379. Zob. też S. Baczewski, Szlachec-
two. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku–XVII wiek, Lublin 
2009, s. 217–225.

41 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 81; A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 107. 
Druga z wymienionych autorek wiąże ten termin z perswazyjnym wymiarem tekstu, moralizmem 
oraz dydaktyzmem. Wzorce ponadto odzwierciedlają jej zdaniem najważniejsze wartości danej 
grupy bądź społeczeństwa. Wzorce zawarte w kazaniach pogrzebowych były wpisane w biografi e 
posiadające elementy parenezy. Na temat znaczenia pojęcia „bohater literacki” zob. J. Pelc, Bohate-
rowie literaccy..., s. 5.

42 P. Badyna, Model człowieka..., s. 17–18.
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ze stosunku do aksjologii, ponieważ wzory osobowe „implikują wartościowanie, 
podczas gdy modele są aksjologicznie neutralne”43. Tak więc wzorem osobowym 
jest obraz o zabarwieniu aksjologicznym, który posiada określone cechy i ma za 
zadanie wzbudzić potrzebę realizacji go w rzeczywistości przez określone osoby 
lub grupy. Wnioskować wobec tego należy, że obraz człowieka zawarty w oracjach 
pogrzebowych XVII wieku był dla ówczesnych ludzi wzorem osobowym, do któ-
rego należało dążyć. Z  punktu widzenia współczesnego badacza natomiast ów 
obraz stanowi jedynie uproszczoną i porządkującą konstrukcję. Stąd odtwarzany 
wzorzec osobowy człowieka, zawarty w mowach, staje się dla badacza jedynie mo-
delem człowieka44.

Należy podkreślić, że kazanie pogrzebowe przeszło ewolucję od pełnej ak-
ceptacji wskazań Menandrosa (342–291 p.n.e.) i kanonu genus demonstrativum, 
zrealizowanych w mowach Ojców Kościoła, a w Polsce w tekstach kaznodziejów 
— Piotra Skargi (1536–1612) i  Hieronima Powodowskiego (1543–1613), przez 
panegiryk, który propagował wzór osobowy, do kazania parenetycznego, gdzie 
pochwała służyła uzasadnieniu wzoru. Jak zauważa Hanna Dziechcińska, najczę-
ściej w Polsce powoływano się na Isokratesa (436–338 p.n.e.) — będącego wybit-
nym przedstawicielem tego gatunku. Stał się on protoplastą tak zwanych „zwier-
ciadeł”, które prezentowały wzorcowe sylwetki księcia i króla. Wpłynął on także na 
stworzenie dwóch rodzajów przekazu parenetycznego. Pierwszym były wszelkie 
konstrukcje literackie typu „wzór”, czyli bajki, przypowieści, biografi e, laudacje, 
czy też romans moralizatorski. Drugim typem zaś — „zalecenie”, określające kon-
kretne gatunki (traktat i „zwierciadło”), które ukazywały sposób prawidłowego za-
chowania w społeczeństwie45. Różnorakie specula, czyli „zwierciadła”, były prostą 
i bezpośrednio zaadresowaną formą piśmienniczą, która prezentowała określone 
wzorce osobowe od najbardziej ogólnych, czyli „dobrego człowieka”, „dobrego 
męża”, „statecznej żony”, „statecznej niewiasty”, po ludzi pełniących odpowied-
nią funkcję społeczną. W piśmiennictwie renesansowym można odnaleźć specula 

43 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2011, s. 10.
44 Por.  J. Pelc, Bohaterowie literaccy..., s.  8–9; P. Badyna, Model człowieka..., s.  17–19; J.  Sar-

cevičienė, Bene vixit ideo..., s. 81. Zob. też J. A. Drob, Model człowieka wieku XVII..., s. 75–140.
45 Terminem „parenetyka” w historii literatury określano wszelką twórczość związaną z roz-

powszechnianiem wzorów postępowania. Pojęcie to wywodzi się od greckiego słowa „paraineo”, 
co oznacza „zachęcam”, „namawiam”, „radzę”, „zalecam”, por. H. Dziechcińska, Parenetyka — jej 
tradycje..., s. 355–356. J. Pelc (Bohaterowie literaccy..., s. 16) do utworów nacechowanych parene-
tycznie zaliczył wszelkiego rodzaju traktaty i dzieła, „specula”, czyli „zwierciadła”, które ukazywały 
wizerunek człowieka zazwyczaj określonej kondycji i  profesji. Ponadto do gatunku tego badacz 
włączył biografi e ludzi sławnych, utwory hagiografi czne, czyli żywoty świętych, które zwłaszcza 
w dobie renesansu i baroku uległy znacznym przeobrażeniom. Zob. też P. Badyna, Model człowie-
ka..., s. 33–49, gdzie autor przedstawia nie tylko gatunki literatury parenetycznej, lecz także najbar-
dziej znanych twórców z XVI–XVIII wieku.
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przedstawiające króla, hetmana, doskonałego senatora, dyplomatę, dworzanina, 
rycerza. Najsilniej jednak „wizerunek zwierciadlany” formułowany był przez ka-
znodziejów, którzy już w tytułach, czyli poprzez zwrot „wizerunek”, podkreślali cel 
swego przedsięwzięcia46.

W czasach baroku dla przeciętnego człowieka kazanie mogło być podstawo-
wym źródłem informacji. Ponadto w  oracjach pogrzebowych uwagi o  nicości 
doczesnego świata przeplatały się z  obrazami życia pozaziemskiego i  właściwie 
od fantazji kaznodziei zależało, czy wiedza ta pozostanie w sferze abstrakcji, czy 
też ukazana zostanie na kształt ziemski. Warto zauważyć, że w pierwszej połowie 
XVII wieku szlachta otrzymywała (zarówno w szkole, jak i w kościele) uprosz-
czony obraz świata. Sytuacja ta miała miejsce nie tylko w Koronie, ale także na 
Litwie i związana była z sarmatyzacją katolicyzmu i unifi kacją stanu szlacheckie-
go. Stąd dowodów konkretyzacji świata pozaziemskiego i ukazywania go na spo-
sób swojski doszukać się można właśnie w kazaniach pogrzebowych47. Ponadto 
w dobie baroku przetasowano wcześniejsze wartości przypisywane człowiekowi 
idealnemu i stworzono nowy, odpowiedni do epoki wzorzec osobowy. Głównym 
czynnikiem formułującym i propagującym owe ideały stał się Kościół katolicki, 
który wyciągnął na światło dzienne nowe ideały parenetyczne. Duży wpływ na 
kształtowanie się prekursorskich wzorców osobowych miały również poszczegól-
ne zakony, w tym działalność pedagogiczna jezuitów48.

46 Por.  J.  Pelc, Bohaterowie literaccy...., s.  18; H.  Dziechcińska, Parenetyka — jej tradycje..., 
s. 378. Zob. też A. Kochan, „Zwierciadło” Mikołaja Reja. Studium o utworze, Wrocław 2003; I. Ką-
kolewski, Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia, War-
szawa 2007.

47 Por.  M.  Kosman, Litewskie kazania pogrzebowe z  pierwszej połowy XVII wieku, OiR, 
R. 17:1972, s. 106.

48 Na temat funkcjonowania i działalności zakonu jezuitów w tym czasie zob. L. Piechnik, Aka-
demie i uczelnie jezuickie, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, 
cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, pod red. M. Recho-
wicza, Lublin 1975, s. 51–103; B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno–kontrowersyjna 
w XVII i XVIII wieku, [w:] Dzieje polskiej teologii..., t. 2, cz. 1, Lublin 1975, s. 87–219; M. Korolko, 
Retoryka w polskich kolegiach jezuickich, [w:] Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji 
Jubileuszu 500–lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450–lecia powstania Towarzystwa Jezu-
sowego (1540–1990), Kraków, 15–17 lutego 1991 r., pod red. L. Grzebienia i S. Obirka, Kraków 1993, 
s. 121–142; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień 
SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996; L. Grzebień, Studium teologii w środowisku jezu-
itów krakowskich w XVII i XVIII wieku, AnC, R. 29:1997, s. 451–463; M. Stabrowski, Monarcha, heros, 
rodzic. Obraz Boga w kazaniach jezuickich z drugiej połowy XVII wieku, [w:] Studia z dziejów XVII 
i XVIII wieku. Prace Historyczne 33, pod red. K. Matwijowskiego i B. Roka, Wrocław 2003, s. 35–51; 
tenże, Morze, gospoda, labirynt. Obraz świata w kazaniach jezuickich z 2. połowy XVII w., [w:] Staro-
polski ogląd świata. Materiały z konferencji Wrocław 23–24 października 2004. Prace Historyczne 36, 
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Andrzej Derdziuk zasugerował, że jezuici — jako zakon powstały w okresie 
burzliwych przemian i niepokojów — od początku przygotowani byli do propago-
wania porządku moralnego opartego na nauce Kościoła. Po soborze trydenckim 
stali się ponadto główną siłą rozwijającą teologię moralną. Tomasz Młodzianowski 
(1622–1686) — autor traktatu Praelectiones theologicae de incarnatione — uznany 
został za wybitnego moralistę jezuickiego XVII wieku. W zakresie zaś literatury 
ascetyczno–mistycznej doceniono twórczość Kaspra Drużbickiego (1590–1662), 
Mikołaja Łęczyckiego (1574–1653) oraz Wojciecha Tylkowskiego (1625–1695). 
Ostatni z wymienionych jest autorem m.in. traktatu o grzechu49.

Zatem wygłaszanie kazań na pogrzebach nie tylko osób znamienitych, ale rów-
nież mniej znaczących w  społeczeństwie, spowodowało konieczność pouczenia 
wielu kaznodziejów o tym, jak należy komponować pogrzebowe enkomia. Pionie-
rem w głoszeniu tego typu oracji był zakon jezuitów, którego przedstawiciele mieli 
odpowiednie i gruntowne przygotowanie w dziedzinie retoryki. Jedną z  form ta-
kiego pouczenia były kazania wzorcowe. Pisano je według reguł obowiązujących 
enkomium pogrzebowe od czasów najdawniejszych, poruszając tematy związane 
z eschatologią chrześcijańską. Warto dodać, że kazanie pogrzebowe uwalniało się 
od obrzędu i mogło funkcjonować jako samodzielna forma, po którą sięgali autorzy 
przekazujący przy okazji śmierci jakiejś osoby swoje refl eksje, pomimo że nie brali 
udziału w uroczystościach. Z biegiem czasu, gdy pojawiło się coraz więcej różnych 
rodzajów kazań, pogrzebowe enkomia zaczęto zaliczać do kazań przygodnych, oko-
licznościowych, tematycznych lub też traktowano je jako samodzielny gatunek.

Podstawę źródłową niniejszego studium stanowią w głównej mierze polskie, 
katolickie drukowane oracje pogrzebowe pochodzące z XVII wieku. W badaniach 
archiwalnych wykorzystałam przede wszystkim kazania znajdujące się w  Zbio-
rach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie. Odnalazłam tam 
56 mów napisanych na różne momenty pogrzebu — na egzekwie, na wyprowa-
dzenie ciała, na pogrzeb, a także mowy rocznicowe.

Spośród wielu mów przygotowanych na egzekwie na uwagę zasługują kazania 
ku czci księżnej Anny ze Sztemberku Ostrogskiej (zm. 1635)50, królowej Cecylii 

pod red. B. Roka i F. Wolańskiego, Wrocław 2004, s. 143–150; K. Podleśna, Jezuici a historia. Refl eksje 
po konferencji z okazji 400 lat obecności Jezuitów w Warszawie, NP, R. 114:2010, s. 325–334.

49 A. Derdziuk, Grzech w XVIII wieku. Nurty w polskiej teologii moralnej, Lublin 1996, s. 46 i 51; 
M. Kazańczuk, Egzempla z pism jezuickich przełomu XVII i XVIII wieku w świetle doktryny Kościoła 
potrydenckiego, [w:] Literatura i instytucje w dawnej Polsce, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa 
1994, s. 112–117. Zob. też T. Gałwiaczek, Zagadnienie grzechu w kazaniach barokowych Aleksandra 
Dowgiałły OP, [w:] Studia z dziejów XVII i XVIII wieku..., s. 81–91.

50 [Wojciech Czarnocki], Malogranat Abo Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny ze Sztemberku 
Xiężny Ostrogskiey, Hrabiny na Tarnowie: Woiewodziney Wołyńskiey [...] 9. Stycznia. Roku Pańskie-
go 1636. Przez [...] Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych, Kraków [po 9 I 1636].
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Renaty (zm. 1644)51, żony Władysława IV, oraz Konstancji Krystyny Wielopolskiej 
(zm. 1675)52, stolnikowej koronnej.

Kolejną grupę tworzą kazania na wyprowadzenie ciała. Zaliczyć do nich wy-
pada orację ku czci królowej Ludwiki Marii Gonzagi (zm. 1667)53, jak również 
mowę na cześć Konstancji z Bobrku Lubomirskiej (zm. przed 26 III 1648)54, sta-
rościny krakowskiej.

W zasobach wspomnianego archiwum najwięcej znajduje się kazań wygłoszo-
nych w kościele lub nad grobem zmarłej. Są to oracje przede wszystkim na cześć 
dobrych żon i matek. Mniej wśród nich odnaleźć można natomiast mów opisują-
cych cnotliwe panny i zacne wdowy.

Spośród kazań napisanych na pogrzeb panny wymienić należy orację Barba-
ry i Jadwigi Szołdrskich (zm. 1662)55, córek Jana, cześnika ziemskiego kaliskiego, 
oraz Barbary Lanckorońskiej (zm. 1649)56, kasztelanki kamienieckiej.

51 [Szymon Naruszowic], Kazanie na Exekwiach [...] Ceciliei Renati Polskiei y Szwedzkiei Kro-
lowei Krolewni Wegierskiei y Czeskiei, Arciksiezni Rakuskiei, etc. etc. etc. Przy Obecności Jaśnie Wiel-
możnego Pana Jego Mości X. Mikołaia Woiciecha z Olexowa Gniwosza Kuiawskiego y Pomorskiego 
Biskupa etc. Przy bytności rożnych Prałatow, także wszystkiey Rady Miasta Gdanskiego [...]. Przez 
[...] Praw Obojga Doctora. Uczynione dnia 20 Czerwca Roku Pańskiego 1644, [Gdańsk?, b.dr., po 
16 VIII 1644].

52 [Ludwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska Przedtym po ziemskich dolinach, Teraz Po 
niebieskich płynąca pagórkach, Przy żałobnych Exequiach [...] P.  Konstancyey Krystyny Wielopol-
skiey, Stolnikowey Koronney, Generałowey Małopolskiey, Krakowskiey, Nowotarskiey, Bocheńskiey 
etc. Starosciney. [...] Roku Pańskiego 1675. Dnia 15. Marca Pokazana. Przez [...] Zakonu S. Fran-
ciszka tychże Oycow Reformatow, Prowinciey Małopolskiey Prowinciała, a przedtym S. Th eologiey 
Professora, Kraków 1675.

53 [Adrian Pikarski], Naiaśnieysze Zwierciadło Maiestatu bez Makuły. Przy Wyprowadzie 
z Warszawy do Krakowa, Naiaśnieyszego Ciała Ludowiki Mariey Polskiey y Szwedzkiey Krolowey, Na 
Kazaniu W oczy świata wystawione, Przez [...] Soc. Iesu, I. K. M. Ordinariusza Kanozdzieie. Roku 
1667. Dnia 3. Września [...], Kraków [po 3 IX 1667].

54 [Jan Ludwik Skrobkowicz], Smierc Stroyna pod Wiosnę, Przy wyprowadzeniu Ciała [...] Pa-
niey Konstancyey z Bobrku Lubomirskiey, Starościney Generalney Krakowskiey, Spiskiey, Chmielnic-
kiey, Dopczyckiey, etc. [...] dnia 26. Marca wystawiona. Przez [...] Zakonu Braciey Mnieyszey de Ose-
rvantia, Prowinciey Polskiey Prowincyała, Kraków 1648.

55 [Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu płynąca, Przy pogrzebinach [...] P. Jana Szołdr-
skiego Cześnika Ziemskiego Kaliskiego, Także Ich [...] Panien Barbary y Jadwigi Dwu Cor [...] Szołdr-
skich, Kazaniem żałobnym Przez Xiędza [...], Dziekana Lwoweckiego, Plebana Kamińskiego [...] dnia 
I I. Grudnia w Roku Pańskim 1662. W drogę wieczności Wyprawiona, Poznań [po I X 1663].

56 [Andrzej Kochanowski], Plastr Miodu Od śmierci pożarty, ale śmierci wydarty, To jest Kaza-
nie Na pogrzebie [...] Panny Barbary Lanckorońskiey, Kasztellanki Kamienieckiey, [...] P. Stanisława 
z Brzezia Lanckoronskiego, Woiewody Bracławskiego, Woysk Rzeczypospol: Regimentarza, Skalskie-
go, Dyrymeńskiego, Stobnickiego, etc. etc. Starosty Kochaney Corki; Miane Przez [...] Karmelitę Bos-
sego [...] Die 23. Novembris, Anno 1649. Do Druku podane za dozwoleniem Starszych, [Kraków, po 
23 XI 1649].
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Najwięcej zachowało się kazań, w których opisane zostały dobre żony i mat-
ki. Są to mowy ku czci Elżbiety z  Podbereskich Tarnowskiej (zm. 1645)57, Zo-
fi i z Druckich Lubeckich Laskowskiej (zm. przed 23 I 1649)58, żony Pawła, Zofi i 
z  Mikołajewskich Zalewskiej (zm. przed 4  II 1647)59, pisarzowej ziemskiej sie-
radzkiej, Barbary z Zochowskich Mintoft owej Czyżowej (zm. przed 4 II 1677)60, 
podkomorzyny wileńskiej, czy też Jadwigi z Mieszkowa Rogalińskiej (zm. 1652)61, 
żony Władysława Rogalińskiego, dziedzica na Smolicach.

Znacznie mniej w zbiorach wspomnianej Biblioteki znajduje się oracji głoszo-
nych na pogrzebach wdów. Zaliczyć do nich wypada kazanie ku czci Katarzyny 
ze Sztemberku Sieniawskiej (zm. przed 7 I 1648)62, podczaszyny koronnej, Mary-
ny z Obryńskich Sokolińskiej (zm. 1640)63, księżnej druckiej, oraz Anny z Czacza 
Gajewskiej (zm. 1639)64.

57 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem [...] P. Helzbiety z Podbereska, 
Hrabiney Z Tarnowa, Krzepickiey, Kłobuckiey, Zyżmors. etc. Starosciney, W dzień Pogrzebu powie-
szona Przez [...] Karmelitę Bossego. Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Kaznodzieię Ordinariusza 
a Przez X. Pawła Machnowskiego Commendarza Ośmiany Murowaney, a Sacris eiusde. Illustris: Co-
mitis de Tarnow. Do Druku podana. Z Dozwoleniem Starszych, Warszawa 1645.

58 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci [...] P. Zofi ey z Drucka Lubeckiey. 
Pawłowey Laskowskiey Przez [...] Proboszcza Domu Professow Wilenskiego y S. Th eologiey Doktora, 
Societatis Iesu miane. A za dozwoleniem Starszych w druk podane, [Wilno, po 23 I 1649].

59 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu Ich Mościow Panow Mikołaiewskich, Abo Kazanie 
na Pogrzebie [...] P. Zofi ey z Drzewiec Zaleskiey, Pisarzowey Ziemskiey Sieradzckiey. Miane w Piotr-
kowie Przed Prześwietnym Trybunałem Koronnym [...] Przez [...] Societ: Iesu. 4. Dnia Lutego, Roku 
1647, Poznań [po 4 II 1647].

60 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci, Wielmozna I. M. Pani Barbara Zochowska Min-
toft owa Czyzowa, Podkomorzyna Wilenska. Kazaniem pogrzebowym [...] dnia 4. Lutego, Roku 1677 wy-
stawiona Przez [...], Zakonnika Braci mnieyszych Obser: Z dozwoleniem Starszych, Wilno [po 4 II 1677].

61 [Hieronim Czacki], Sławna Wysokich Cnot Korona [...] Pani Jadwiga z  Mieszkowa Roga-
lińska, Z  Głowy, [...] Pana Władisława Rogalinskiego Małzonka: Gwałtowney śmierci ręką; Zięta. 
W roku 1652. dnia 8. Lutego w Smolicach żałośnie Zacmiona [...] Na żałobnym Katafalku, dnia 18. 
Marca, w tymże Roku, z Ambony Obiasniona przez [...] tegoż Zakonu, y Klasztoru, na ten czas Kazno-
dzieie Ordinaryusza. A przez Marcina Padwickiego B.P. do druku podana, Poznań [po 18 III 1652].

62 [Andrzej Kochanowski], Gniazdo Dwoiakiey Wyniosłosci [...] P.  Katharzyny z  Sztemberku 
Sieniawskiey, Podczaszyney Koronney, Przy Pogrzebnym Akcie Pokazane, Przez [...] Karmelitę Bosse-
go w Brzezaniech 7. Ianua. 1648. A przez X. Macieia Grodeckiego, Proboszcza Brzezańskiego Zamko-
wego, do Druku podane. Z dozwoleniem Starszych, Kraków 1648.

63 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie [...] P. Maryny Obrynskiey Iaroslawowey So-
kolinskiey Kniehyni Drudzkiey Podwoiewodziney Połockiey. Połozone Na Trunie Przez [...] Teologa Societ: 
Iesu Kaznodzię Farskie[go], Orszańskiego, w Biesienkiewiczach u Przeczystey, Roku 1640. dnia 25. Septem-
bra. Omnes morimur et velut aquae dilabimur in terra. 2. Reg. 14. [v. 14], Wilno [po 25 IX 1640].

64 [Jan Różycki], Załobny Kataphalk [...] Pani Annie z Czacza Gaiewski Przy pogrzebie wystawio-
ny. Przez [...] Proboszcza Kościańskiego, Srzem: etc. sługę domowego. Iaśnie Wielmożnego Iego Msci 
X. Biskupa Poznanskiego w kościele Czackym. 20. Iunij Roku Pańskiego 1639, [Poznań po 16 VII 1639].
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Odrębny nieco charakter mają mowy rocznicowe, np. kazanie dla Katarzyny 
Szczawińskiej (zm. 1661)65, starościny łęczyckiej.

W Oddziale Starodruków Biblioteki Jagiellońskiej odnalazłam 21 kobiecych 
oracji pogrzebowych. Podobnie jak wymienione powyżej są to kazania przezna-
czone na poszczególne momenty pogrzebu i napisane dla kobiet znajdujących się 
w  różnym wieku i  stanie. Za najciekawsze można uznać mowy ku czci Reginy 
z Oleśnickich Firlejowej (zm. 1631)66, kasztelanowej wojnickiej, Doroty z Ojźrza-
nowa Barżyny (zm. 9 IV 1613)67, wojewodziny krakowskiej, oraz żywot krakow-
skiej patrycjuszki Barbary Langówny (zm. 16 IX 1621)68. W zasobach Biblioteki 
Jagiellońskiej znajduje się również obszerne dzieło jezuity Aleksandra Lorenco-
wicza (Lorencowica) noszące tytuł Kazania Pogrzebne69, w  którym znalazły się 
wzorcowe mowy funeralne zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

W  Bibliotece Czartoryskich w  Krakowie odnalazłam dwie mowy. Pierwszą 
z nich jest oracja ku czci protestantki Anny z Labiszyna Broniewskiej (zm. 1641)70, 
żony Hieronima, autorstwa kaznodziei Jana Bythnera. Jest to jedno z nielicznych 
kazań protestanckich, do których udało mi się dotrzeć. Drugą zaś jest kazanie stu-
denta teologii Akademii Wileńskiej Kaspra Zaliwskiego na pogrzeb Anny z Kop-
ciów Woyniny (zm. 1616)71, krajczyny litewskiej.

65 [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą, Z Przedroczney Smierci [...] P. Ka-
tarzyny Hrabianki na Skrzynnie Szczawinskiey, Lęnczyckiey, y Gąmbińskiey etc. Starosciney. W Corce 
Jephtego adumbrowaney Przez [...] Zakonu Oyca S. Franciszka Braciey Mnieyszey Reformatow, na 
ten czas Prowincyey Wielkopolskiey Sekretarza. Przy Anniwersarzu [...] Kazaniem pogrzebowym po-
nowiony. Roku Pańskiego 1662. dnia 12. Października, Warszawa 1664.

66 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła z dobrą Małżonką, [Reginą 
z Oleśnickich Firlejową] [...] P. Mikołaia Fierleia Na Dambrowicy, Kasztelana Woynickiego, Starosty 
Lubelskiego, Kazimierskiego, etc. W Lublinie Dnia 13. Stycznia w Roku Pańskim, 1632. Przez [...] 
Dominikana Doktora Th eologa w Kazaniu Pogrzebnym wyrażony, Kraków 1632.

67 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka [...] P.  Dorothy z  Oyźrzanowa Barżyney, 
Woiewodziney Krakowskiey. [...] 10. dnia Kwietnia wznowiona, y z kathedry Kaznodzieyskiey przy 
Mszey żałobney wsławiona, Kraków 1614.

68 [Tenże], Kwiat świątobliwego żywota szlachetney Panny Barbary Langi wystawiony ku chwale 
Bożey od Wielebnego Oyca X [...] S. J. w Krakowie u Wdowy y Dziedzicow Fr. Cezarego 1655, Kraków 
1655.

69 [Aleksander Lorencowic], Kazania Pogrzebne miane w  roznych załobnych okazyach Przez 
[...] Prowinciała Polskiego Societatis Iesu. W Kolegium Kaliskim Societatis Iesu. Drukowane. Roku 
Pańskiego 1670, Kalisz 1670.

70 [Jan Bythner], Błogosławieństwo Umieraiących w Panu albo Sermon Pogrzebny Przy oddaniu 
Ziemi Slachetnego [...] niekiedy Paniey Anny Hrabianki z Labiszyna Broniewskiey, Ie[go] [...] Hiero-
nyma z Broniewa Broniewskiego ukochaney Małżonki, Ciała [...] Przez [...] Sługi Słowa Bozego na ten 
czas w Zborze Debnickim, XI. Iuniij Roku Panskiego M. DC. XLI, Leszno [1641].

71 [Kasper Zaliwski], Lament Załosny Na pogrzeb [...] P. Anny Kopciowny Małżonki [...] Pana 
Jędrzeia Woyny Krayczego W. X. Lit. Starosty Wołkowiskiego etc. etc. Pana a dobrodzieia swego M. 
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Bardzo cenna z  punktu widzenia zagadnienia okazała się kwerenda archi-
walna przeprowadzona w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie udało mi się 
odnaleźć 28 oracji poświęconych kobietom. Warto wymienić dwie mowy prote-
stanckie pióra Michała Hesperusa. Pierwsza powstała na pogrzeb Czeszki, Anny 
Marii Bechinki z Lazan (zm. 10 VII 1639)72, żony Albrychta Selfryda z Małowicz 
Małowca, druga zaś napisana została dla wspomnianej już Anny z Labiszyna Bro-
niewskiej73. Do ciekawszych mów z tego zbioru należą także: kazanie jezuity Jana 
Janiszowskiego ku czci Marianny z Miaskowa Koźmińskiej (zm. 1685)74, dobro-
dziejki kaliskiego Kolegium Societatis Iesu; bernardyna Franciszka Sitańskiego 
(Zamoscenusa) na pogrzeb Doroty Gudziewskiej Szwykowskiej (zm. 1636)75, czy 
też dominikanina Adama Piekarskiego na wyprowadzenie ciała Zofi i z Ostroga 
Lubomirskiej (zm. 1622)76, podczaszyny koronnej.

W  Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odnalazłam wprawdzie siedem 
pozycji o  charakterze pogrzebowym, były to jednak treny, które z perspektywy 
tematu miały jedynie charakter uzupełniający.

od [...] Audi. Th eol. Acad. Vilnen. temuż Jego M. oddany. W Drukarni Leona Mamonicza Roku Pań-
skiego 1616, [Wilno] 1616.

72 [Michał Hesperus], Dobra Pielgrzymska Otucha lubo Pogrzebne Słowa. nad Slachetnym Cia-
łem Sławney Pamięci niegdy [...] Anny Mariey Bechinki z Lazan Małowcowey Pobożney y stateczney 
w swym dla Christusa y iego Ewangelij z Oyczyzny własney Krolestwa Czeskiego wygnaństwie Matro-
ny. G woli Je[go] Mści Panu Albrechtowi Selfridowi z Małowicz Małowcowi, pozostałemu Smętnemu 
Małżonkowi y inszym teskliwym Exulantom spisane, a w Kościele Skockim od [...] z żalem mowione. 
24. Iulij. Anno M DC XXXIX, Leszno [po 7 VIII 1639].

73 [Tenże], Buyne Drzewo Znizoney Wynioslosci, lubo Ostatnia Posługa Sławney y Swiętey Pa-
mięci Matronie [...] Annia Hrabiance z Labiszyna, ukochaney niekiedy Ie[go] Mści Pana Hieronima 
z Broniewa Broniewskiego Malzonce Przed samym Ciała Szlachetnego prowadem z żalem oddana Na 
Podworzu Debnickim od Ks. [...] Slugi P. Iezusa K. uczynek Kaznodzieje przy Zborze Skockim Wyko-
nywającego. II. Iunij. Roku Panskiego M. DC. XLI, [Leszno, po 15 VII 1641].

74 [Jan Janiszowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Maryanny z Miaskowa Kozminskiey Znaczney 
Dobrodzieyki Collegium Kaliskiego Soc: Iesu Miane [...] Przez [...] Societatis Jesu. Roku 1685. [...], 
[Kalisz 1685].

75 [Franciszek Sitański/Zamoscenus], Zawodnik Poczworny Chrzescianskiego Biegu. Wystawio-
ny Przy pogrzebie pobożney pamięci [...] Paniey Dorothy Gudzieiewskiey Dawidowey Szwykowskiey. 
Przez Oyca [...] Zakonu Oycow Bernardinow, S. Th eologiey Lektora Kaznodzieię Generalskiego. Z do-
zwoleniem Starszych. Sic curro non quasi in incertum. I. Cor. 9 [v. 26] Sic currite ut comprehendatis, 
Ibid. [v. 24], Lublin 1636.

76 [Adam Piekarski], Smętny Wyiazd Z Połonnego, [...] Paniey, Zofi ey z Ostroga Lubomirskiey: 
Podczaszyney Koronney, Sędomierskiey, Spiskiey, Białocerkiewskiey, Rohatyńskiey, etc. Starościney. 
Ktorą Ludzi zacnych wielki Orszak dnia 16. Stycznia z Ukrainy wyiachawszy aż do Wiśnicza nie bez 
serdecznego żalu prowadził. Przez [...], z Zakonu Kaznodzieyskiego, Kaznodzieie Farskiego, na świat 
podany: [...] Roku Pańskiego 1623, Kraków 1623.
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Wiele cennych informacji wniosły natomiast badania przeprowadzone w Za-
kładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, gdzie choć zasób archiwalny 
dotyczący niniejszej tematyki jest znaczny, nie wszystkie prace jednak odpowiadają 
profi lowi moich poszukiwań, wybrałam więc 31 mów. Do najciekawszych należą 
kazanie bazylianina Józefa Pietkiewicza na pogrzebie podwójnej wdowy Krystyny 
Woynianki Kuncewiczowej (zm. przed 8 II 1685)77, wojewodziny brzeskiej; mowa 
franciszkanina Jakuba Antoniego Jendrskiego, piewcy Aleksandry Radzimińskiej 
(Radzymińskiej) (zm. przed 20 III 1652)78, podkomorzyny żmudzkiej, czy też ora-
cja jezuity Adama Przeborowskiego ku czci Doroty Gnińskiej (zm. 1679)79, woje-
wodziny chełmińskiej. Na koniec warto także odnotować kazanie protestanckie 
ku czci Racheli Szemiotówny Nunhartowej (zm. przed 6 III 1629)80, horodniczyni 
wileńskiej, w  którym kaznodzieja kalwiński Baltazar Łabęcki (Łabędzki) opisał 
barokową vanitas, czyli ulotność i przemijalność życia ludzkiego. Należy podkre-
ślić jednak, że wprowadzenie do tekstu kilku kazań poświęconych protestantkom 
miało charakter jedynie porównawczy.

Zaznaczyć wypada również, że część źródeł na temat badanego zagadnienia 
znaleźć można w digitalizowanych obecnie zbiorach wielu bibliotek i archiwów.

Ostatecznie na podstawie zgromadzonych źródeł zdecydowałam się wybrać 
grupę ponad osiemdziesięciu kobiet, głównie żon i córek szlacheckich i magnac-
kich, których autorzy nakreślili wzorzec kobiety epoki baroku. Kryterium doboru 
stanowił zatem stan społeczny oraz czas życia kobiet przypadający na przełom 

77 [Józef Pietkiewicz], Sen Słodki Pobożney Smierci [...] Paniey Krystyny Woynianki Kuncewi-
czowey Woiewodziney Brzeskiey Kazaniem Pogrzebowym w Cerkwi Łyskowskiey Dnia 8. Febr: Anno 
1685 Przez [...] Zakonu Swiętego Bazylego, Sekretarza Hegumena Byteńskiego Z dozwoleniem Star: 
Tłumaczony, [Wilno?, b. dr., po 8 II 1685].

78 [Jakub Antoni Jendrski], Mądra Indzienigierka Dwoch Domow dla siebie Albo Kazanie poka-
zane Na pogrzebie [...] Paniey Alexandry Radziminskiy Ciwonowey Szawdowskiey Podkomorzyney 
Zmudzkiey. Przez Wielebnego Xiędza [...] Doktora Pisma Swiętego Deffi  nitora Prowinciey Ruskiey y 
Litewskiey Regenta y Kaznodzieię Konwentu Wilenskiego Panny Maryiey na Piasku Zakonu Francisz-
kanskiego Dnia 20 Marca Roku 1652, Wilno [po 20 III 1652].

79 [Adam Przeborowski], Kłosy Chrzesciańskiey Poboznosci Pełne Po Zniwie Smierci [...] P. Do-
roty Gninski Woiewodziny Chełminskiey Kowalewskiey, Knyszyńskiey, Radzińskiey, Grodeckiey etc. 
etc. Starosciny Pogrzebowym Panegyrikiem Przez Księdza [...] Societ: Jesu Th eologa y Spowiednika 
I. K. M. Do Brogu Nieśmiertelney Pamięci Zebrane w Warszawie u Oycow Reformatow. Roku żni-
wa Chrystusowego M. DC. LXXX. Dnia XXXI. Stycznia. Z Pozwoleniem Starszych, Warszawa [po 
31 I 1680].

80 [Baltazar Łabęcki/Łabędzki], Pociecha Ioba Swiętego, Męża wielkiey cierpliwości, Ku Pociesze 
Podana. Jako wszytkim zasmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaciolom, po zmarłey miłey przy-
iaciołce swey, tak też y inszym ludziom pobożnym Krześciańskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Panu 
zmarłey, [...] Paniey Racheli Szemiotowny Piotrowey Nonhartowey Horodniczney Wileńskiey Staro-
ściney Orańskiey Rakańciskiey y Lawarzynskiey etc. Przez [...] Sługę słowa Bożego we Zborze Wileń-
skim. W Goycieniszkach, Roku Pańskiego 1629. Dnia 6. Marca. [...], Lubcz [po 6 III 1629].
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XVI i XVII wieku, z naciskiem na XVII stulecie. Zrezygnowałam tym samym z ba-
dań nad mieszczankami i zakonnicami. Jedyne źródło dotyczące mieszczanki, do 
którego sięgnęłam, to wspomniany już żywot pobożnej krakowskiej patrycjuszki 
Barbary Langówny opisany przez jezuitę Adama Makowskiego. Zawężenie badań 
tylko do jednej warstwy społecznej było konieczne ze względu na ogrom archiwa-
liów, jakie pozostawiło po sobie kaznodziejstwo siedemnastowieczne.

Na podstawie wspomnianego powyżej kryterium, do badanej grupy zaliczy-
łam np. Zofi ę z Mielca Chodkiewiczową (zm. 1618), Annę z Ruśca Lubomirską 
(zm.  przed 3  II 1639), Elżbietę Myszkowską (zm. przed 11  I  1644), Marcjannę 
z Daniłowiczów Koniecpolską (zm. 1646), Aleksandrę z Koniecpola Denhoff ową 
(zm. 1651), Zofi ę z Wielkiej Wsi Giżycką (zm. 1674), Magdalenę z von Holtów 
Czapską (zm. 1678), Konstancję Hilarię z  Wołłowiczów Grabińską (zm. przed 
23  III 1678), Marię Annę z  Kazanowskich Jabłonowską (zm. 1687), Katarzy-
nę z  Sobieskich Radziwiłłową (zm. 1694), czy też Zofi ę Engrację Hulewiczów-
nę (zm.  1698). Pełna lista szlachcianek zamieszczona została w  aneksie, gdzie 
uwzględniono ich imiona i nazwiska, daty śmierci oraz urząd lub funkcję pełnio-
ną przez ich mężów, czy też ojców.

Wybór badanych kobiet nie był przypadkowy, ponieważ z punktu widzenia 
tematu tworzyły one krąg osób o podobnych wartościach, spośród których nad-
rzędną stanowiła wiara. Religijność bowiem, bez względu na wyznanie, kształto-
wała życie ówczesnej kobiety i  zasadniczo wpływała na jej światopogląd. W tej 
kategorii do nadrzędnych wartości zaliczyć należy — Boga, Kościół, modlitwę, 
sakramenty święte, przynależność do bractw religijnych, kult Marii, Jezusa i świę-
tych patronów, wizyty w  klasztorach, peregrynacje, walkę z  herezją, umartwia-
nie się, czy też czynienie jałmużny. Drugą grupę stanowiły wartości materialne 
(posiadany majątek, urzędy), które umożliwiały kobietom działalność dobroczyn-
ną i czynienie legatów. Wyszczególnić można również wartości ogólne, takie jak 
— wspólne ideały wychowawcze, prawo, podobne warunki życia, etos stanowy, 
podobny sposób pojmowania szlachectwa, miłość do ojczyzny (patriotyzm) oraz 
przywiązanie do tradycji. Osobną kategorię stanowią także wartości indywidualne 
(subiektywne), ważne z punktu widzenia jednostki, do których zaliczyć wypada 
— rodzinę, ród, stosunek do męża i dzieci (macierzyństwo) oraz ewentualną ka-
rierę. Istnieją ponadto wartości uniwersalne (obiektywne), czyli prawda, piękno, 
dobro, sprawiedliwość, wolność i honor, na które też zwracałam szczególną uwagę 
podczas lektury kazań pogrzebowych.

Oracje funeralne są specyfi czną kategorią źródeł, w której obraz danej kobie-
ty ukazany został w sposób nieco wyidealizowany i właśnie świadomość takiego 
zabiegu kaznodziei sprawiała mi największą trudność. W wielu przypadkach nie 
mogłam bowiem życiorysu opiewanych kobiet skonfrontować z rzeczywistością, 
ponieważ brak na ich temat jakichkolwiek studiów. Stąd spora część wiadomości 
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przyjęta została za „pewnik”, podparty wiarygodnością i autorytetem duchowne-
go (daty śmierci, czas pogrzebu, dane genealogiczne). Jedynym sprawdzalnym 
dowodem na opisywane szeroko wartości religijne były czynione przez bohaterki 
mów legaty kościelne, w których wyniku budowano kościoły, kaplice oraz klaszto-
ry. Syntezą życia kobiety i właściwie pomnikiem jej pobożności są także pomniki 
nagrobne, kaplice, nagrobki i epitafi a, które stanowią świadectwo żalu po stracie 
dobrej żony i matki, czy też szczodrej dobrodziejki.

Zasadniczo ramy czasowe niniejszej pracy wyznaczają polskie drukowane ka-
zania pogrzebowe pochodzące z XVII wieku. Niekiedy jednak korzystam z dzieł 
wcześniejszych lub późniejszych. Przyjęcie takiego schematu było konieczne, 
ponieważ nie można analizować pewnych problemów rodzinnych, społecznych, 
prawnych, czy też obyczajowych bez sięgnięcia do historii i tradycji. Również ana-
liza poszczególnych wzorców, modeli, postaw i zachowań możliwa była jedynie 
poprzez szukanie ich przyczyn we wcześniejszym okresie. Podobnie rzecz się ma 
z bohaterkami tej pracy, które niejednokrotnie żyły na przełomie XVI i XVII wie-
ku bądź okres ich największej aktywności społecznej i  religijnej przypadał na 
ostatnie lata XVII wieku.

Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowa-
nym Kazania i mowy funeralne jako element ceremoniału pogrzebowego i źródło 
kreacji wzorów osobowych XVII wieku szczególny nacisk położony został na opi-
sanie kwestii religijnych i obyczajowych związanych z tematyką śmierci. Podsta-
wą moich badań stały się występujące w  mowach pogrzebowych metaforyczne 
opisy — śmierci i  zagadnień eschatologicznych, jak również sposoby przygoto-
wania się na jej przyjście poprzez lekturę poradników dobrej śmierci. Za kolejny 
cel przyjęłam sobie przedstawienie bogatego barokowego ceremoniału pogrzebo-
wego. Uznałam, że jest to ważne i ciekawe z punktu widzenia tematu i badanych 
źródeł zagadnienie, które pozwoli Czytelnikowi zrozumieć znaczenie pogrzebu 
w dawnej Polsce. W dalszej części rozdziału szczegółowo opisałam budowę oracji 
pogrzebowej z  naciskiem na omówienie jej poszczególnych elementów. Ukaza-
łam także etapy i warunki rozwoju kaznodziejstwa w Polsce, skupiając się przede 
wszystkim na wieku XVII. Przeprowadzone przeze mnie badania nad kształtem 
mowy funeralnej oraz dziejami polskiego kaznodziejstwa w baroku miały na celu 
przybliżenie gatunku, jakim jest kazanie, i zwrócenie uwagi na ogromny wpływ 
duchownych na kształtowanie światopoglądu i postaw ludzi w XVII wieku, w tym 
również pobożnych kobiet.

W rozdziale drugim, noszącym tytuł Kobieta w rodzinie i społeczeństwie szla-
checkim w XVII wieku — wzorzec i rzeczywistość, moje rozważania rozpoczęłam 
od ukazania pozycji prawnej kobiety. Prowadząc gruntowne badania na ten te-
mat, usiłowałam udowodnić, że w  baroku pozycja prawna kobiety zależała od 
wieku i miejsca zajmowanego przez nią w rodzinie i społeczeństwie. Za główny 
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cel przyjęłam sobie jednak opisanie roli kobiety w małżeństwie, zwracając szcze-
gólną uwagę na jej prawa i obowiązki jako małżonki, stosunek do męża i dzieci 
oraz gospodarność i  zaradność. Starałam się także wyszczególnić cechy i  cnoty 
charakteryzujące dobą żonę i matkę, jak również zaprezentować „receptę” na uda-
ne małżeństwo, którą pozostawili w swych kazaniach oratorzy. Sporo miejsca po-
święciłam ponadto na zaprezentowanie staropolskiego ideału wychowawczego, co 
wydawało mi się istotne z punktu widzenia roli matki w rodzinie staropolskiej. 
Miała ona bowiem zasadniczy wpływ na kształtowanie charakteru swych dzieci, 
zwłaszcza córek. Ostatnia część rozdziału przeznaczona została na ukazanie spo-
łecznej roli kobiety. Zwróciłam tutaj uwagę przede wszystkim na stosunek baro-
kowych dam do religii i Kościoła, gospodarki oraz kultury. Wiele wiadomości na 
temat poruszanych zagadnień znajduje się w mowach funeralnych, dlatego stały 
się one dla mnie podstawą do opisu wiernych żon, kochających matek i hojnych 
wdów.

Rozdział trzeci, zatytułowany Cechy i cnoty szlachcianki w oracjach pogrzebo-
wych, stanowi zasadniczą część niniejszej rozprawy. Swe rozważania rozpoczę-
łam od opisania wzorca kobiety, jaki kształtowany był w literaturze od czasów an-
tycznych. Starałam się dowieść, że starożytni myśliciele mieli negatywny, wręcz 
lekceważący stosunek do kobiet, uważając je za istoty mało rozumne, a  nawet 
naiwne. W dalszych rozważaniach skupiłam się na opisie dwóch tendencji wy-
stępujących w  literaturze baroku, czyli mizoginicznej i profeministycznej, któ-
re miały istotny wpływ na kształtowanie się wzorców osobowych w tym czasie. 
Szczególną uwagę zwróciłam na biblijne matrony (np.  Sarę, Esterę, Judytę lub 
Rachelę,), które stały się wzorem dla autorów mów pogrzebowych. Następnie 
omówiłam najważniejsze modele osobowe epoki nowożytnej, co miało być wstę-
pem do głównego celu, jaki przyświecał moim badaniom, czyli nakreślenia cech 
osobowych kobiet oraz cnót charakteryzujących pobożną i miłosierną chrześci-
jankę XVII wieku. Przystępując do opisu idealnej kobiety baroku, podzieliłam jej 
życie na etap panieństwa, małżeństwa, macierzyństwa i wdowieństwa. Zgodnie 
ze wzorem ukazanym w mowach pogrzebowych idealną pannę charakteryzowała 
skromność, małomówność i czystość. Do cech idealnej żony należały mądrość, 
posłuszeństwo, wręcz uległość wobec męża. Dobra matka odznaczała się poboż-
nością, skromnością oraz troską o dom i rodzinę. Wdowa zaś w świetle kazań fu-
neralnych miała wieść samotny żywot, gorliwie się modlić i czynić miłosierdzie. 
Dalszą część rozdziału poświęciłam na ukazanie cnót wzorowej chrześcijanki. 
W swych rozważaniach skupiłam się przede wszystkim na opisie jej pobożności, 
ascezy, bogobojności, udziału w konfraterniach, działalności dobroczynnej oraz 
pogardy dla rzeczy doczesnych. Wszelkie przykłady wzorców i  cnót poparłam 
fragmentami ze źródeł, które stanowią wynik gruntownych badań i analizy kazań 
pogrzebowych.
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Wprowadzenie

Warto nadmienić, że w całej rozprawie powracają i zazębiają się niektóre za-
gadnienia (np. śmierć, religia, małżeństwo, działalność społeczna), które Czytel-
nik z  pewnością zauważy. Nie jest to jednak wynik zaniedbania, a  raczej chęci 
podkreślenia pewnych kwestii, które w życiu siedemnastowiecznej kobiety prze-
wiały się na wielu płaszczyznach. Mam świadomość, że wiele tematów umknę-
ło mojej uwadze, inne zaś wymagają rozwinięcia lub dopracowania. Wierzę jed-
nak, że dalsze badania prowadzone w tym kierunku pozwolą na poszerzenie lub 
uszczegółowienie poruszonych problemów.

W  rozprawie wykorzystano m.in.  metodę historyczno–porównawczą, która 
jest charakterystyczna dla prac z pogranicza historii i  teologii. Podczas cytowa-
nia poszczególnych fragmentów mów pogrzebowych przyjęłam zasady Instruk-
cji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku (Wrocław 
1953). Jednakże ortografi a, interpunkcja i niektóre staropolskie cechy języka zo-
stały uwspółcześnione. Zdecydowałam się na skrócony zapis mów pogrzebowych. 
Zabieg taki był konieczny ze względu na zbyt rozbudowane tytuły kazań, które po-
wodowały nadmierne rozrastanie się tekstu. (Pełną wersję tytułów można znaleźć 
we wspomnianej pozycji Marka Skwary — Polskie drukowane oracje pogrzebowe 
XVII wieku. Bibliografi a, Gdańsk 2009). Pragnę zaznaczyć też, że ze względów sty-
listycznych oraz w celu uniknięcia powtórzeń używałam zamiennie słów — ora-
cja, mowa i kazanie.

Praca stanowi skróconą wersję dysertacji doktorskiej napisanej w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie. Została ona przygotowana pod kierunkiem Profesor Bożeny Popiołek, której 
pragnę złożyć serdeczne podziękowania za okazaną pomoc, cenne sugestie, cier-
pliwość i wielką życzliwość, bez których studium to nie mogłoby powstać.

Dziękuję również recenzentom Profesor Dorocie Żołądź–Strzelczyk oraz Pro-
fesorowi Bogdanowi Rokowi za wystawienie pozytywnej oceny mojej rozprawy 
doktorskiej oraz nakreślenie w recenzji cennych sugestii, które znacznie wzboga-
ciły moją pracę.

Nade wszystko zaś dziękuję mojej Rodzinie i Przyjaciołom, którzy w chwi-
lach największego wysiłku byli dla mnie szczególnym wsparciem. Im też tę pracę 
dedykuję.
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Rozdział I

Kazania i mowy funeralne jako element ceremoniału 
pogrzebowego i źródło kreacji wzorów osobowych 

XVII wieku

1.1. Człowiek wobec śmierci w czasach polskiego baroku — 
kobiecy wzorzec dobrego umierania

„Sama śmierć pokój przynosi i do portu doskonałej prowadzi szczęśliwości”1

Śmierć (gr. thánatos, łac. mors), jako największa obok poczęcia i narodzin tajem-
nica biopsychiczna, towarzyszyła i będzie towarzyszyć ludziom w ziemskim istnie-
niu. Ludzie od zawsze bali się śmierci, pomimo iż wierzyli w życie pozagrobowe. 
Byli niespokojni o to, co nastąpi po jej nadejściu — wieczna kara, czy też nagroda2. 
W każdej religii śmierć, a szczególnie jej jakość, zajmuje miejsce centralne w dok-
trynie wiary. Pogląd ten uzupełnia Sławomir Baczewski, twierdząc, że w siedemna-
stowiecznych kazaniach pogrzebowych śmierć ukazywano jako bezwzględną siłę 
przyrody, która znajdowała się poza ludzkim zasięgiem. Była trudna do ujarzmie-
nia, bezlitosna, zazdrosna, złośliwa i niezwykle konsekwentna w działaniu. Śmierć 
w oracjach funeralnych określano słowami — „okrutna Tyranka”, „ślepa Tyranka”, 
„śmierć brzydka”, „śmierć nielitościwa”, „jadowita jędza”, „port warowny”, „wiecz-
na stancja”, „okrutnica”, „folga w żalu”, „okrutna paszcza”, „nieumiejętny intruz”, 
„srogi trębacz” i „niespodziany postrach”. O nieżyjącej kobiecie mówiono zaś, że 
została „pożarta przez śmierć”, „na stronę śmierci przeszła”, „zasnęła twardym i głę-
bokim snem”, „zasnęła w Panu”, „odeszła w drogę Wieczności”, „dokonała żywot-
nego biegu”, „ztrupiała”, „zachorowała na śmierć”, „pospolitym naturze oddaliła się 

1 [Rajmund Piegłowski], Pokoy Y Niesmiertelnosc Iaśnie Oświeconego Włodzimierza Swatopeł-
ka Xiążęcia Czetwertyńskiego Starosty Siewińskiego. y Rodzonych Iego Teressy y Krystyny Chorążanek 
Wołyńskich Na iednym Katafalku w kwitnącym wieku wystawionych A Duchowna Konsolatia [...] 
Załosnym Rodzicom Mową pogrzebową wyrażone. Przez [...] S. Th  Lektora zakonu Kaznodz: na ten 
czas Przeora Horodelskiego w Kościele Łuckim Dominikańskim A.D. 1673. die 5. Octobris, Kraków 
1675, s. 11.

2 Por. T. Chrzanowski, Śmierć w dawnej sztuce polskiej (refl eksje i odczucia), AtK, T. 94:1980, 
s. 421; K. Kość, Kulturowe i psychofi zyczne uwarunkowania żałoby, „Problemy Współczesnej Ta-
natologii”, T. 8:2004, s. 177. Zob. też Śmierć, [w:] Słownik staropolski, t. 9, pod red. S. Urbańczy-
ka, Wrocław 1982–1987, s. 24–27; M. Krąpiec, Śmierć, [w:] Powszechna encyklopedia fi lozofi i, pod 
red. A. Maryniarczyka, t. 9, Lublin 2008, s. 334–339.
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prawem”, czy też „podała chwalebną głowę pod koronę wieczności”. Obraz, który 
wyłania się z mów pogrzebowych, jest zatem jednoznaczny — śmierć budzi nie 
tylko strach i przerażenie, ale jest także zarówno sama w sobie, jak i w swym kon-
terfekcie „człowiekowi przykra [...] i srodze gorzka”3. Śmierć w epoce nowożytnej 
miała ponadto trzy wymiary: społeczny, religijny i indywidualny. Pierwszy z nich 
manifestowano w  ostentacyjnym widowisku pogrzebowym, do którego angażo-
wano nie tylko rodzinę, lecz również sporą część społeczności Rzeczypospolitej. 
Drugi polegał na osobistym rozliczeniu się z Bogiem, trzeci zaś na indywidualnym 
przygotowaniu się na jej nadejście4. Ciekawy, choć nieco przeraźliwy opis śmier-
ci pozostawił Hiacynt Mijakowski w oracji pogrzebowej Anny z Ruśca Lubomir-
skiej (zm. przed 3 II 1639), hrabiny na Wiśniczu. Kaznodzieja podkreślił w niej, że 
człowieka od śmierci nie wykupią „wielkie cnoty i znamienite uczynki [...] umarł 
[bowiem — U. K.] Chrystus, umarła Panna Najświętsza i my pomrzemy [...]. Nie 
obronisz się jej potęgo świata, nie wykupisz bogaczu, nie wypłaczesz krwawymi 
łzami nędzniku [...] wsiąknie nas w sie[bie] ziemia jako wodę, a tam się dostawszy, 
nie tylko ciała, ale i chrząstki i co twardsze kości, ziemia z robactwem pogryzie”5.

Powszechnie uważano, że życie ludzkie nie jest własnością człowieka, lecz 
Boga, stąd tylko on miał prawo decydować o jego zakończeniu. Człowiek nie mógł 
zatem popełnić samobójstwa, ponieważ odbierał sobie tym samym nadzieję na 
osiągnięcie zbawienia. Prawda ta zawarta została w mowie Angeli Febronii z Ko-
niecpolskich Wielopolskiej (zm. 1663), stolnikowej koronnej, gdzie kaznodzieja 
Franciszek Rychłowski (Rychłowiusz) zaznaczył, iż Bóg jest „Panem żywota ludz-
kiego, tak dalece, iż człowiek nie może sobie, kiedy chce odjąć żywota, to jest nie 
może się zgładzić z tego świata — sam to Pan Bóg sobie rezerwował [...] i kiedy 
tylko zechce może mu go odjąć i człowiek nie wie pewnego czasu, dnia ani godzi-
ny, której mu żywot Pan Bóg odbierze”6. Uzupełnieniem tego stwierdzenia są sło-

3 [Modest Pierzakowicz], Gorskość Smierci. Na Pogrzebie [...] P. Th eophili z Tęczyna Kopciowey 
Woiewodzianki Lubelskiey [...] Przez [...] świętey Th eologiey Lektora, y na ten czas u Oycow Domi-
nikanow Lubelskich Philosophiey Professora, dnia trzynastego Lutego, Roku tysiącnego sześćsetnego 
trzydziestego piątego, Lublin 1635, k. [A4].

4 Por. G. Huszał, Przygotowanie do śmierci w XVII w., RHum, T. 31:1983, z. 2, s. 107; S. Baczew-
ski, Obraz śmierci w  XVII–wiecznych polskich kazaniach pogrzebowych, RHum, T.  50:2002, z.  1, 
s. 203, 214, 223.

5 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona [...] P. Anna z Rusce Lubomirska, 
Hrabina na Wiśniczu, Kasztellanka Woynicka, Sędomirska, Spiska, Dobczycka, etc. Starościna. Dnia 
3. Lutego, W Krakowie u świętey Troyce, schowana; A przy Pogrzebie, Od [...] Dominikanina, Th eo-
loga, Przeora tamże u ś. Troyce, y Kaznodzieie u Fary, z Kathedry pochwalona. Teraz zaś Z cnotami 
swemi na pamiątkę potomnym wiekom, a  na pociechę pozostałey Familiey Drukiem wystawiona. 
Z dozwoleniem Przełożonych. Roku Pańskiego M. DC. XXXIX, Kraków 1639, s. 50.

6 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana. Abo 
Kazanie Przy Pogrzebowym Akcie [...] Paniey Angele Febronie z Koniecpola Wielopolskiey, Stolniko-
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wa znajdujące się w kazaniu funeralnym Konstancji z Lubomirza Czarnkowskiej 
(zm. 1646), starościny międzyrzeckiej i pyzdrskiej, gdzie przeczytać możemy, że 
śmierć „jednych w zgrzybiałym, drugich w kwitnącym wieku [...] zabiera, nikt się 
jej oprzeć nie może; błędliwa kosa co zajmie — bez miłosierdzia podcina”7.

Nasuwa się wobec tego pytanie — czy śmierci należało się bać? Otóż zdaniem 
jezuity Aleksandra Lorencowicza (Lorencowica) szczególnie ludzie wierzący i po-
bożni nie powinni się jej lękać, ponieważ „wiara święta człowieka chrześcijań-
skiego uczy, że ta śmierć pospolita ludziom wiernym i dobrym, nie jest śmiercią 
prawdziwą i  istotną, ale ma tylko zwierzchną postać śmierci; jest [to — U.  K.] 
śmierć tylko malowana [...] co nic szkodzić nie może”8. Ci się natomiast, zdaniem 
duchownego obawiają śmierci i tym się ona wydaje straszna, „którzy polegają na 
sile swojej i chełpią się w dostatkach i w wielkich bogactwach swoich [...] w pienią-
dzach, rozkoszach, w urodzie i zdrowiu. Prawdziwa to przyczyna. Nikt się bardziej 
nie boi śmierci jako tacy”9.

W XVII wieku umieralność była wysoka, a wpływ na taki stan rzeczy miały 
nie tylko wojny, zarazy, katastrofy i klęski żywiołowe, ale także fatalne warunki 
higieniczne. Jednak przywilej wstępu do kultury ofi cjalnej zdobyła sobie dotąd 
bezapelacyjnie „śmierć wojenna” — heroiczna, postrzegana ogólnie jako wyraźnie 
odrębna, lepsza kategoria umierania, którą waloryzowano za pomocą pomników, 
literatury, malarstwa i muzyki. Był to ewidentnie męski sposób umierania, bardzo 
podniosły, wyniesiony na piedestał i  zrytualizowany. Kobietom taka zaszczytna 
śmierć nie przysługiwała, „chociaż przecież doświadczały własnego odrębnego 
obszaru śmierci, niedostępnego mężczyznom, a  jej żniwo było nie mniej krwa-
we”10. Owo „zwyczajne” umieranie dotyczyło zarówno kobiet, jak i dzieci, a jego 
granice wyznaczone zostały przez naturę i bezsilność wobec świata. Szczególnie 
na zagrożenie życia narażone były dzieci i kobiety w połogu. Jeśli poród przebiegał 
ciężko, w pierwszej kolejności ratowano noworodka, zwłaszcza płci męskiej. Nie 

wey Koronney, Bieckiey, Bochenskiey, etc. etc. Starosciney. Przez [...] Reformata, S. Th eologiey Lektora, 
a na ten czas Prowinciey Małopolskiey Prowicyał. miane. W Kościele Bieckim Oycow Reformatow. 
Dnia 17. Września Roku P. 1663. Do Druku podane. Z Dozwoleniem Starszych, Kraków 1663, s. 2.

7 [Wojciech Pigłowski], Rzeka Pokoiu y Strumien Powodz Sławy Niosący To iest: Kazanie na Po-
grzebie [...] Paniey Konstancyey z Lubomirza Czarnkowskiey Miedzyrzeckiey, Pyzdrskiey, etc. Staro-
sciney. Miane w Kościele Czarnkowskim, Przez [...] Kanonika Poznańskiego, Wałeckiego Proboszcza, 
I. Octobr: 1646, Poznań 1646, k. A2v.

8 [Aleksander Lorencowic], Kazania Pogrzebne miane w roznych załobnych okazyach Przez [...] 
Prowinciała Polskiego Societatis Iesu. W Kolegium Kaliskim Societatis Iesu. Drukowane Roku Pań-
skiego 1670, Kalisz 1670, s. 174.

9 Tamże, s. 175.
10 Por. D. Łukasiewicz, Wojna kobiet. Śmierć kobiet i dzieci w XVIII–XIX wieku, [w:]  Studia 

kobiece z psychologii, fi lozofi i i historii, pod red. J. Miluskiej, E. Pakszys, Poznań 1995, Humanistyka 
i Płeć, t. 1, s. 119.
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dawało to jednak gwarancji, że dziecko przeżyje, ponieważ trudne warunkie eg-
zystencji, brak dostatecznej higieny i dostępu do pomocy lekarskiej powodowały, 
że blisko 50–60% dzieci umierało przed ukończeniem 10 roku życia11. Kobiety 
i dzieci stawały się również największymi, bo bezbronnymi ofi arami wojen i klęsk 
siedemnastowiecznych12, ponieważ dla oblegających miasto lub wioskę żołnie-
rzy stanowiły one łatwy do zdobycia łup. Niewiasty, które przeżyły, miały za sobą 
zazwyczaj brutalny gwałt i  „pamiątkę” w  postaci niechcianej ciąży lub choroby 
wenerycznej. Pociągało to za sobą kolejne tragiczne w skutkach wydarzenia, po-
nieważ kobiety nie tylko decydowały się na aborcję lub dzieciobójstwo, ale choro-
bami płciowymi zarażały swoich mężów.

Na sposób postrzegania śmierci w baroku miały również wpływ ataki ospy, 
gruźlicy, odry, febry, czerwonki, dyft erytu, grypy oraz dżumy (tzw. czarnej śmier-
ci), które w bezlitosny sposób opanowywały i paraliżowały całe połacie kraju13. 
Andrzej Karpiński uznał dżumę za najbardziej śmiercionośną, najlepiej udoku-

11 Por. A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631). Stu-
dium historyczno–liturgiczne, Warszawa 1983, s. 234–235. Zob. też C. Kuklo, Rodzina staropolska 
na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju, PDP, T. 26:2005, s. 40–41; H. Żerek–
Kleszcz, Śmierć dziecka w kulturze staropolskiej, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i mło-
dzież w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do wieku XVIII, pod red. M. Dąbrowskiej, A. Klondera, War-
szawa 2002, s. 285–300; J. Sarcevičienė, Kobieta, tłum. B. Piasecka, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa 
Litewskiego analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskas i in., tłum. P. Bukowiec, B. Kalęba, B. Piasecka, 
Kraków 2006, s. 259. Jolita Sarcevičienė napisała, że aż do 1750 r. poród był 150 razy bardziej nie-
bezpieczny dla zdrowia i życia kobiety niż obecnie.

12 Wiek XVII w  Rzeczypospolitej uchodzi za niezwykle tragiczny. Zwłaszcza pomiędzy 
1648 a 1674 r. nastąpiło spiętrzenie różnego rodzaju nieszczęść. Były to: wojna domowa z kozac-
twem Chmielnickiego i  ordą, najazdy szwedzki, moskiewski, brandenburski, siedmiogrodzki, 
rokosz Jerzego Lubomirskiego oraz utrata Kamieńca Podolskiego. G. Parker (Kryzys i katastrofa: 
światowy kryzys XVII wieku, PH, T. 101:2010, z. 3, s. 353) podaje, że od połowy XVII wieku miał 
miejsce „ogólny kryzys” światowy, który doprowadził do upadku kilku państw — Chin dynastii 
Ming, Rzeczypospolitej polsko–litewskiej i monarchii hiszpańskiej. W tym samym czasie państwo 
Stuartów borykało się z  rebeliami w  Szkocji, Irlandii, Anglii i  swych amerykańskich koloniach. 
W 1648 r. fala miejskich buntów wezbrała także w Rosji — będącej wówczas największym krajem 
Europy — a Fronda sparaliżowała Francję, najbardziej zaludnione państwo Starego Kontynentu. 
Ponadto w połowie XVII wieku Szwecja i Dania stanęły na krawędzi rewolucji, Szkocja i Irlandia 
utraciły autonomię, a Dania zmieniła formę rządów.

13 Por. Z. M. Osiński, Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI–XVII wieku, Warszawa 
2009, s. 39. Autor pozycji zaznaczył, że w latach 1588–1648 epidemie nawiedzały terytorium Rze-
czypospolitej aż 22 razy. W 1652 r. z powodu dżumy śmierć poniosło 400 tysięcy ludzi. Wszystkie 
te choroby najbardziej dotykały ludność ubogą, miasta w czasie oblężenia oraz wojsko. W latach 
1650–1660 według badacza na dżumę i inne choroby zmarło w Polsce około miliona osób. Warto 
zaznaczyć, że dżumę wyobrażano sobie jako żarłoczną chmurę nadciągającą z obcych krain lub 
też jako bardzo wysoką kobietę, ubraną w białe szaty, która rozsiewała z płachty szerokim gestem 
śmierć.
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mentowaną i rozpoznawaną ówczesnie chorobę zakaźną, którą często określano 
jako mór. Szerzeniu się chorób sprzyjały też przymusowe rekwizycje żywności, 
kontrybucje nakładane na ludność cywilną oraz pozostawianie w miastach i na 
wsiach zainfekowanych towarzyszy. Za osoby szczególnie podatne na epidemie 
uważano kobiety, głównie podczas miesiączki i ciąży, dzieci, ludzi ubogich oraz 
tych, którzy już chorowali na inne schorzenia14.

Przerażeni nieuchronną śmiercią ludzie szukali winnych owych epidemii. 
Stąd ich ofi arami stawali się przede wszystkim Żydzi, grabarze, cyrulicy, medycy, 
Tatarzy, chrześcijanie, którzy przeszli na islam, włóczędzy, żebracy. Do grupy tej 
zaliczone zostały także kobiety — zwane morowymi dziewczętami, którym sta-
wiano zarzut roznoszenia zaraz, a po rzekomym udowodnieniu winy palono je 
na stosie. Taki sam los spotykał niewiasty oskarżane o  spółkowanie z  diabłem. 
Pośrednim powodem śmierci sporej liczby białogłów była również prostytucja, 
poprzez którą rozprzestrzeniał się syfi lis — choroba zawodowa łącząca nierząd-
nice i  żołnierzy. Tysiące takich kobiet zalegało ulice dużych miast europejskich 
(np. Paryża, Londynu, Warszawy, Rzymu), licząc na szybki zarobek, choć bywał 
on tragiczny w skutkach15.

Przyczyną pogorszenia się warunków zdrowotnych i  wzrostu śmiertelności 
były także zmiany klimatyczne w ówczesnej Europie. Na lata 1550–1850 przypada 
bowiem mały okres lodowcowy, związany ze wzmożoną aktywnością lodowców 
w Islandii, Szwecji i w Alpach. Nastąpiło wówczas ochłodzenie klimatu o śred-
nio 2oC. Chłody dotykały większości krajów europejskich, co skutkowało klęska-
mi rodzajowymi oraz głodem. Szczególny kryzys klimatyczny nastąpił w drugiej 
połowie XVII wieku. Ostrzejszy klimat powodował wówczas zaburzenia zdrowot-
ne, zapadanie w stany depresyjne oraz wyższą śmiertelność16.

W  epoce baroku myśli o  śmierci i  życiu pozagrobowym towarzyszyły czło-
wiekowi bezustannie. Popularną maksymą tamtych czasów stała się zaczerpnięta 
z eschatologii średniowiecznej przestroga memento mori i głębokie przekonanie 
o  egalitarności śmierci jako niemającej litości dla nikogo — ani bogatego, ani 
biednego, dobrego czy złego. Śmierć zbierała straszliwe żniwo na polach bitew, 

14 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospo-
litej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demografi czne, społeczno–ekonomiczne i polityczne, War-
szawa 2000, s. 5, s. 19, s. 25–26, s. 30–31, s. 62.

15 Por. tamże, s. 42–43; M. Malinowska, Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, 
Warszawa 2008, s. 125–128, s. 133–134; M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od 
antyku po wiek XXI, Warszawa 2005, s. 171. Na temat prześladowania czarownic w Europie zob. też 
K. Utiro, Córki Ewy: historia kobiety europejskiej, tłum. M. Gąsiorowska, Warszawa 1998, s. 80–98.

16 Zob. K. Górski, Z problematyki geografi i historycznej: wpływ klimatu, KHKM, R. 13:1965, 
nr 3, s. 545–551; G. Parker, Kryzys i katastrofa..., s. 366–383. Autorka szeroko opisuje wpływ klima-
tu na rebelie, wojny, bunty i klęski żywiołowe, które miały miejsce w Europie w XVII wieku.
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podczas publicznych egzekucji, czy w momencie rozkwitu chorób zakaźnych. An-
drzej Brencz stwierdził, że śmierć stanowi jeden z najbardziej krytycznych mo-
mentów w życiu społecznym. Strach przed zmarłym powinien być przezwyciężo-
ny za pomocą odpowiedniego obrzędu, który stanowi kompleks obowiązujących, 
wynikających z  tradycji i  akceptowanych przez społeczność form zachowania 
symbolicznego. Zatem stopniowe spoufalanie się z własną śmiercią, oswajanie jej 
i przyjmowanie za pewnik, trwały tak naprawdę w mentalności ówczesnych ludzi 
przez całe życie17, bo „wszystek świat nic inszego nie był — tylko szkołą śmier-
ci”18. Dodać należy także, że najistotniejsza różnica pomiędzy „śmiercią wojenną” 
a „śmiercią kobiet” polegała na tym, że pierwszą z nich uważano od zawsze za 
bohaterską, zasłużoną i przede wszystkim „publiczną” (przez co godną ukazania 
w mowach, literaturze i sztuce), śmierć kobiet zaś, odbywająca się zazwyczaj w do-
mowym zaciszu, podczas ciężkiego porodu lub wskutek przebytej choroby, uwa-
żana była za mniej interesującą, zwyczajną, niewykraczającą poza granice „pry-
watności”. Ponadto śmierć męską — heroiczną — utożsamiano z państwem i jego 
historią, śmierć kobiety natomiast wiązano jedynie z instytucją rodziny. W baroku 
istniał także inny rodzaj śmierci — haniebnej, która spotykała kobiety oskarżone 
o czary lub te, którym udowodniono roznoszenie nieuleczalnych chorób. Była ona 
szczególnie bestialska i bezlitosna, ponieważ strach przed zarazą w społeczeństwie 
siedemnastowiecznym powodował, „iż często pękały nie tylko więzi sąsiedzkie 
czy zawodowe, lecz również wewnątrzrodzinne”19.

Wypracowana po soborze trydenckim nowa pedagogika śmierci oraz mental-
ność siedemnastowieczna podporządkowywały całe życie ludzkie myśli o umie-
raniu i dobrej śmierci, ponieważ „lubo dobre życie według praw i nauki Chrystu-

17 A. Brencz, Polska obrzędowość pogrzebowa jako obrzęd przejścia, „Lud”, T. 71:1987, s. 217–
218; A. Durkacz–Foremska, Obrzędy pogrzebowe mieszkańców Przemyśla w XVII wieku, „Rocznik 
Przemyski”, T. 43:2007, z. 4, Historia, s. 13. Na temat zob. też B. Rok, Metafi zyczne widzenie choroby 
w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych, „Medycyna Nowożytna: studia nad hi-
storią medycyny”, T. 1:1994, z. 2, s. 17–29. J. Barański (Udział zmysłów w doznaniu śmierci. Wzrok, 
dotyk i węch 1493 do 1823, „Problemy Współczesnej Tanatologii”, T. 3:1999, s. 119–130) poruszył 
w swojej pracy „węchowy” obraz śmierci, czyli postarał się opisać zapach, który towarzyszył choro-
bom, śmierci i rozkładającym się ciałom w XVII wieku.

18 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] P. Zophiey Xiężny z Ostroga, Hrabiney na Wi-
śniczu Lubomirskiey, Podczaszyney Koronney, [...] P. Stanisława Hrabie na Wisniczu Lubomirskiego, 
Woiewody y Generała Krakowskiego, Zatorskiego, Spiskiego, Niepołomskiego, Białocerkiewskiego, etc. 
etc. Starosty Małzonki Swiątobliwey Pamieci. W Kościele Wiśnickim, Oycow Karmelitow Bossych Od-
prawionych. 7. Maij. A.D. 1636, [w:]  [tenże], Trzy Matki Urodzeniem, Pobożnoscią, Potomstwem 
Ozdobione, A Kazaniami Pogrzebnymi Koronie Polskiey, y Familiom ku ozdobie, Potomnym czasom 
do podziwienia y naśladowania wystawione y podane. Przez [...] Karmelitę Bossego, Kaznodzieie Or-
dynaryusza Kathedralnego Krakowskiego. Z Dozwoleniem Starszych, Kraków 1644, s. 81.

19 Por. A. Karpiński, W walce z niewidzialnym..., s. 233.
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sowej prowadzone, poczytać się zwykło za pewne do śmierci szczęśliwej przygo-
towanie”20. Kruchość całej ludzkiej egzystencji rozumiano wówczas jako krótkie 
„zdarzenie”, piasek w klepsydrze, czy też marną i przemijającą chwilę na boskim 
zegarze. Czas rozumiano zatem w różnych kategoriach. Istniał bowiem czas „du-
chowny” i czas świecki, czas kupca i czas polityka, czas życia i czas śmierci. Przy 
czym czas życia zdawał się dominować nad czasem śmierci. Przy takim rozumowa-
niu chętnie sięgano do alegorii i określano człowieka jako pielgrzyma, wędrowca 
— homo viator — będącego pokutującym grzesznikiem, podążającym do kresu 
ziemskiego świata, do prawdziwej ojczyzny, którą w rozumieniu wierzących było 
życie wieczne w niebie. Literacki topos wędrowca i wędrowania miał swoje uzasad-
nienie w rzeczywistości, ponieważ w omawianej epoce wzrosła przede wszystkim 
kobieca „ruchliwość”, która widoczna była w ciągłej zmianie miejsca, częstych po-
dróżach w interesach, poszukiwaniu schronienia oraz ucieczkach przed wojskiem, 
niebezpieczeństwem i zarazą. Ówczesne ikonografi czne wyobrażenia śmierci uka-
zywały ją również „w ruchu, pędzącą na koniu z kosą lub łukiem w kościstej ręce”21. 
Podobne przedstawienie śmierci podał kaznodzieja Dominik Krasucki w  oracji 
poświęconej Annie Jadwidze Woyniance Sapieżynie (zm. 1642), wojewodzinie 
brzeskiej. Zdaniem duchownego — śmierć „koścista [...] na chudym koniu bieży, 
na głowie ma zegarek, a w ręku ostrą kosę trzyma ukrwioną, która głowy ludzkie 
w biegu ścina [...] Nie tylko koń, na którym śmierć jeździ, ale i śmierć sama dwo-
jaką barwę na się bierze — i bladą i zieloną. Blada, kiedy człowieka grzesznego bez 
pokuty do piekła posyła. Zielona, kiedy sprawiedliwego do nieba wysyła”22. Warto 
przytoczyć także przeraźliwy obraz śmierci, który zamieścił w oracji ku czci księż-
nej Barbary z Radziwiłłów Kiszczyny (zm. 1614), dominikanin Adam Piekarski. 
Według kaznodziei — śmierć to „okrutny zwierz, tyran niemiłosierny, który do 
domów wchodzi nie kołacąc, otwiera bez klucza, bierze nie pytając, nie dziękując 
odchodzi, złorzeczyć mu rzecz daremna, uprosić co niepodobna, to co bierze po-
zwolić, jeśli coś pozostawi, podziękować musimy”23.

20 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia w pańskich i senatorskich pałacach wykonter-
fektowany [...] P.  Maryi Anny z  Kazanowa Jabłonowskiej, Woiewodziny i  Generałowey Ziem Ru-
skich Hetmanowey W.  Koronney przez Kapłana Soc. Jesu. Przy zwyczajnym dorocznym Ochodzie 
w roku 1696 w Kollegium Lwowskim wystawiony, Lwów [1696], s. 95.

21 Por. B. Popiołek, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów 
szlacheckich, Kraków 2003, s. 100–101.

22 [Dominik Krasucki], Sakrament W Smierci A Smierc W Sakramencie, Na Pogrzebie [...] Pa-
niey Anny Jadwigi Woynianki Mikołaiowey Sapiezyney, Woiewodziney Brzeskiey, Molczackiey etc. 
Starosciney. Przez [...] Th eologa Zakonu S.  Dominika, Krola I.  M.  Kaznodzieię. W  Kodniu, Przy 
gromadney Assystencye rożnych Stanow Senatorskich Duchownych y Swietckich. Dnia 20 Marca, 
Roku P. 1642. Wystawiony, Warszawa [po 12 VII 1642], s. 363–364.

23 [Adam Piekarski], Kazanie na Pogrzebie [...] Paniey Barbary Kiszczyney Xiężny Radziwiłow-
ny. Ktore [...] Przeor Wileński Dominikan w Kościele Iwinskim dnia 15. Września uczynił. Eccles. 38. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kazania i mowy funeralne jako element ceremoniału...

44

Topos peregrinatio vitae, widoczny w literaturze funeralnej, obrazował życie 
ludzkie za pomocą wartkiej wody i płynącej rzeki, co nadawało tym wyobraże-
niom charakter płynności i niestabilności. Ludzkie życie było utożsamiane także 
z burzliwym „morzem żałości”, w którym człowiek widziany jako łódź, okręt, arka 
— stara się pomimo przeciwności losu dopłynąć do bezpiecznego portu, czyli ła-
skawego i miłosiernego Boga. Zatem „miotany burzą okręt”, klepsydra, gasnąca 
świeca, opadające liście, czy też więdnące kwiaty — stały się fi gurą przemijalno-
ści, nietrwałości i nieubłaganego upływu czasu, a alegoria „człowieka jako łodzi 
w bezkresie morza–świata, samotnej i bezsilnej wobec fali losu była jedną z ulu-
bionych w tej epoce”24. Do idei śmierci, rozumianej także jako bramy życia, na-
wiązywała architektura sepulkralna. Z tego też powodu chętnie stawiano pomniki 
nagrobne kształtem przypominające triumfalne łuki–bramy, które symbolizować 
miały przejście z życia ziemskiego ku wieczności25. Porównania życia do żeglują-
cego człowieka dokonał kaznodzieja Mateusz Lisicki w kazaniu ku czci Barbary 
i Jadwigi Szołdrskich, córek Jana, cześnika kaliskiego. Jego zdaniem — „życie na-
sze podobne jest żeglującemu człowiekowi, który lubo siedzi, lubo stoi, lubo leży, 
zawsze jednak bieży, bo go łódź z miejsca na miejsce przenosi”26. Podobny opis 
znalazł się w mowie pogrzebowej poświęconej wspomnianej już Barbarze z Ra-
dziwiłłów Kiszczynie, gdzie przeczytać możemy, że „ten świat jest nam morzem, 
gdzie nas jako okręty próżne wiatry i nawałności noszą i o skały rozmaicie uderza-
ją — czasem roztrącają, ale niebo jest nam ziemią, w której te kotwice zapuściwszy 
bezpiecznie stoimy”27. Metafora śmierci jako bezpiecznego portu ukazana została 

vers. 24. W odpoczynieniu umarłego day odpoczynąć pamiątce iego, a ciesz go przy wyszciu ducha 
iego, Wilno 1614, k. [D3].

24 B. Popiołek, Kobiecy świat..., s. 106.
25 Por. tamże, s. 104–105; J. M. Marszalska, Kaznodziejstwo barokowe jako element teatru pom-

pa funebris. Kilka uwag z  dziejów obrazowania idei marności, [w:]  Cnoty i  wady. Społeczeństwo 
baroku po obu stronach Karpat, pod red. J. Mareckiego, L. Rotter, Kraków 2007, s. 40–41; A. Wie-
czorkiewicz, Drogi życia i  drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w  literaturze dawnej, PL, 
R. 84:1993, z. 2, s. 3–28. M. Skwara (O toposach i konceptach na przykładzie poezji funeralnej Wacła-
wa Potockiego, [w:] Potocki (1621–1696). Materiały z konferencji naukowej w 300–lecie śmierci poety 
Kraków, 4–7 listopada 1996, pod red. W. Waleckiego, Kraków 1998, s. 145–146) uznał, że topika 
morska w poezji funeralnej stanowiła źródło argumentów lamentacyjnych. Terminologię morską 
szczególnie chętnie wykorzystywano do opisu kondycji ludzkiej. Stąd badacz powołując się na Po-
tockiego, przytoczył lakoniczną formułę: „Świat morzem, człek żeglarzem, ten żywot okrętem”.

26 [Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu płynąca, Przy pogrzebinach [...] P. Jana Szołdr-
skiego Cześnika Ziemskiego Kaliskiego, Także [...] Panien Barbary y Jadwigi Dwu Cor [...] Szołdrskich, 
Kazaniem żałobnym Przez Xiędza [...] Dziekana Lwoweckiego, Plebana Kamińskiego, W  Kościele 
Czempińskim, dnia II. Grudnia w Roku Pańskim 1662. W drogę wieczności Wyprawiona, Poznań 
[po I X 1663], k. [F4]v.

27 [Adam Piekarski], Kazanie na Pogrzebie [...] Paniey Barbary Kiszczyney Xiężny Radziwiłowny..., k. B.
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natomiast w oracji funeralnej Anny Marii z Zięblic Oraczowskiej (zm. 1664). Ber-
nardyn Franciszek Kochanowski napisał w niej, że „życie ludzkie jest to morze 
burzliwe [...], śmierć [zaś — U. K.] jest celem życia naszego, jest portem łaskawym, 
u którego [...] nam stanąć potrzeba, bo się z niego nigdy nie wyplątamy”28.

Dobra śmierć w dawnych czasach przychodziła wówczas, kiedy umierający, 
spodziewając się jej nadejścia, przygotował się na nią nie tylko duchowo, do czego 
nawoływały poradniki dobrej śmierci, ale także pozałatwiał wszystkie ziemskie 
sprawy. Ars moriendi było gatunkiem nie tylko eksponującym człowieka w godzi-
nie śmierci, ale przede wszystkim utworem o potężnej woli jednostki w zakresie 
przezwyciężenia zła i niewiedzy. Stąd często na rycinach sztuk umierania przed-
stawiano aniołów, którzy gromadzili się przy grobie konającego, by  chronić go 
przed chmarą przybyłych na tę okoliczność diabłów. Aniołowie sztuk umierania 
byli z jednej strony opiekunami człowieka, z drugiej zaś pełnili funkcję wysłanni-
ków niebios, do których źli ludzie nie mają wstępu ze względu na swe niegodzi-
we czyny. W polskiej literaturze barokowej aniołowie byli ponadto pomocnikami 
w modlitwie, przewodnikami do zaświatów, opiekunami małego Jezusa, komen-
tatorami boskich decyzji lub też dobrymi duchami ingerującymi w życie ludzkie 
na co dzień. Autorami szczególnie ceniącymi ich obecność byli Mikołaj Sęp Sza-
rzyński (1550–1581), Kasper Twardowski (ok. 1592–ok. 1641), Klemens Bolesła-
wiusz (1625–1689), Zbigniew Morsztyn (ok.  1628–1689), Stanisław Herakliusz 
Lubomirski (1642–1702) i ksiądz Józef Baka (1707–1780)29. Kazanie pogrzebowe 
nie było miejscem do snucia wyobrażeń piekielnych, ponieważ funkcja kazno-
dziei zakładała raczej zbawienie zmarłego niż jego potępienie. Jedynie Klemens 
Bolesławiusz, zwany „ludowym Dantem polskim”, w  swym dziele Przeraźliwe 

28 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru doczesnego y Splendoru wiecznego Uwi-
ta [...] P. Annie Maryey z Zięblic Oraczowskiey Przy Akcie Pogrzebowym, Z Ambony Tarnowskiey, 
u  Oyców Bernardynów Podana, Dnia I.  Grudnia. Roku Pańskiego 1664, Przez [...] tegoż Zakonu 
Lectora, S. Th eologiey Generalnego. Z dozwoleniem Starszych, Kaźmierz przy Krakowie [po 29 XII 
1664], s. 381–382.

29 Por. M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, tłum. T. Swo-
boda, M. Ochab, M. Sawiczewska–Lorkowska, D. Senczyszyn, Gdańsk 2004, s. 286–297; D. Kün-
stler–Langner, Świat anielski w literaturze i sztuce XVII wieku. W kręgu tradycji i inspiracji, [w:] Od 
liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofi arowane Profesorom Jadwidze i Ed-
mundowi Kotarskim, pod red. I. Kadulskiej i R. Grześkowiaka, Gdańsk 2004, s. 128, s. 132; K. So-
kołowska, Świeckich drogi do świętości w hagiografi i sarmacko–barokowej, Poznań 2008, s. 169–174. 
Na temat twórczości księdza Józefa Baki zob.  tenże, Baka odrodzony: uwagi o śmierci niechybnej 
wszystkim pospolitej, wierszem wyrażone przez X. [...] professora poetyki [...] własną przedmowę do-
dał i  nowo odszukanemi w  rękopiśmie rytmami X.  Baki uzupełnił Władysław Syrokomla, Wilno 
1855; tenże, Poezje, wstęp i oprac. A. Czyż i A. Nawarecki, Warszawa 1986; A. Nawarecki, Sarmacki 
kanibalizm księdza Baki, PL, R. 72:1981, z. 3, s. 39–59. O aniołach zaś pisał R. Giorgi, Aniołowie 
i demony. Leksykon historia, sztuka, ikonografi a, Warszawa 2007.
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echo trąby ostatecznej30 opisał wędrówkę człowieka z aniołem po piekle. Ukazał 
w nim straszne męczarnie, które spotkają niegodziwców po śmierci. Były to kary 
zadawane grzesznikom narzędziami kowalskimi. Kowali zaś uważano wówczas 
za „mistrzów ognia”, którym tradycja ludowa przypisywała cechy demoniczne31.

Poradnik dobrej śmierci miał zazwyczaj charakter podręcznej książeczki nie-
wielkiego formatu, o dość dużej rozpiętości stron. Składał się z trzech części — 
pierwszej przeznaczonej dla człowieka zdrowego, któremu na każdym kroku na-
leżało przypominać o śmierci, drugiej skierowanej do człowieka chorego, którego 
należy utwierdzać w pobożnych myślach oraz trzeciej — najważniejszej, przezna-
czonej dla umierających, którzy w chwili śmierci musieli się wystrzegać diabel-
skich pokus. Zawierał on wykaz odpowiednich modlitw, litanii i aktów dla cho-
rego, który znajdował się jeszcze w stanie świadomości. Bogdan Rok zauważył, że 
w okresie renesansu w Polsce do wspomnianych podręczników sztuki umierania 
wprowadzono naukę o dobrym życiu, przez co artes bene moriendi przekształcono 
w artes bene vivendi. Do najważniejszych wartości wskazywanych przez poradniki 
dobrego życia należały — troska o uzyskanie zbawienia, zdrowie, sakralizowana 
instytucja małżeństwa, wychowywanie dzieci, edukacja, praca oraz okazywanie 
miłosierdzia. W ogólnym rozrachunku godne i pożyteczne życie miało dać czło-
wiekowi szansę na spokojną śmierć. Sztuka dobrego umierania stała się zatem 
tożsama ze sztuką dobrego życia32.

Do korzystania z Compendium artis bene moriendi nawoływał bernardyn Jan 
Ludwik Skrobkowicz w oracji ku czci Teofi li Korybutowej Wiśniowieckiej Szysz-
kowskiej (zm. 1643), żony Piotra, kasztelana wojnickiego. Zdaniem duchownego 
każdy czytelnik znajdzie w tym kilkustronicowym poradniku „naukę króciuchną 
o sposobie dobrego umierania — Żyj długo, a żyjąc, przyuczaj się dobrze umie-
rać”33. Konieczność nieustającego myślenia o  śmierci i  przygotowywania się na 

30 Por. K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej, wyd. J. Sokolski, Warszawa 2004.
31 Por.  M.  Rożek, Diabeł w  kulturze polskiej. Szkice z  dziejów motywu i  postaci, Warszawa–

Kraków 1993, s. 120. Zob.  też J. Sokolski, Średniowieczne wizje eschatologiczne w Polsce w epoce 
baroku, „Ze Skarbca Kultury. Biuletyn Informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, pod 
red. J. Albina, Wrocław 1988, z. 45, s. 7–17. J. Kowzan (Quattuor hominum novissima. Dzieje serii 
tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej, Siedlce 2003, s. 327–345) podjął 
się zadania opisania i wyjaśnienia poszczególnych części dzieła Klemensa Bolesławiusza.

32 Por. G. Huszał, Przygotowanie do śmierci..., s. 109; B. Rok, System wartości moralnych w po-
radnikach dobrego życia w  XVIII wieku, [w:]  Edukacja ku wartościom, pod red.  A.  Szeląg, Kra-
ków 2004, s. 227, 234; M. Paknys, Śmierć, tłum. B. Kalęba, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litew-
skiego..., s. 741. Zob.  też M. Włodarski, Ars moriendi w  literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 
1987, s. 10; W. Wojtkiewicz–Rok, Problemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia 
w XVIII wieku, „Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny”, T. 3:1996, z. 1/2, s. 65–73.

33 [Jan Ludwik Skrobkowicz], Spelunca Duplex: To jest; Iaskinia Dwoista, Przy braniu Possessyey 
w nię, dwoch Zacnych Ciał, [...] P. Piotra Szyskowskiego, Kasztellana Woynickiego, Starosty Warec-
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jej przyjście podkreślił również bernardyn Adrian Kondratowicz w kazaniu po-
grzebowym Barbary z Zochowskich Mintoft owej Czyżowej (zm. przed 4 II 1677), 
podkomorzyny wileńskiej. Kaznodzieja do zgromadzonego przy trumnie tłumu 
rzekł — „pamiętaj coś jest i co będziesz, a ucz się żyć, ucz się umierać. A ponieważ 
tak mizerna i biedna jest kondycja ludzka na świecie. Melius est mori quam vivere 
[...] To i najpierwsza i najostateczniejsza na świecie i zabawa i robota, nauczyć się 
i umieć żyć i umierać”34.

Zatem dobra śmierć w rozumieniu siedemnastowiecznym to przede wszyst-
kim śmierć naturalna, poprzedzona chorobami i cierpieniem, które dawały moż-
liwość odpowiedniego przygotowania się na jej przyjście. Choroby bowiem, jak 
tłumaczył bazylianin Józef Pietkiewicz — „częstokroć [...] w bogate przemieniają 
się skarby, którymi dusza dokupuje się Nieba, gdyż nie insza jest duszy do Nieba 
przeznaczonej cecha, tylko utrapienia, boleści, dolegliwości i  insze przeciwno-
ści”35. Cierpienie w tym czasie postrzegano jako cnotę, która „ma miejsce i na łóż-
ku chorego, tam się ona tuczy, tam [w]zrasta, siłę bierze [...] i Koronę”36. Najlepiej, 
gdy śmierć następowała w niedzielę, po jutrzni, wówczas zgon — w przekonaniu 
wierzących — stawał się początkiem nowego życia. Jednak, by jej dostąpić, nale-
żało żyć cnotliwie, wykazywać się — cierpliwością, która jest „jako Gwiazda na 
Niebieskim utwierdzona fi rmamencie”37, miłosierdziem, czystością, pokorą, mi-
łością do ludzi i pobożnością, gdyż „dobra [...] i nader szczęśliwa [jest — U. K.] 
śmierć ludzi pobożnych, bo ich na zbożny pobyt i na lepszą daleko kondycję, niż 

kiego, etc. [...] Xiężny, Th eophile Koributowey Wisniowieckiey, Małżonkow. Wystawiona z Ambony 
w Kościele Kathedralnym Krakowskim, dnia 26. Czerwca. Przez [...] Zakonu Oycow Bernardynow, 
Prowincyey Polskiey Defi nitora Actualnego [...], [Kraków, po 26 VI 1643], s. 4.

34 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci [...] Pani Barbara Zochowska Mintoft owa 
Czyzowa, Podkomorzyna Wilenska. Kazaniem pogrzebowym, w Wilnie w Kościele S. Michała dnia 
4. Lutego, Roku 1677. wystawiona Przez [...], Zakonnika Braci mnieyszych Obser: Z dozwoleniem 
Starszych, Wilno [po 4 II 1677], k. A3v.–k. A4. Na ten temat także [Dominik Krasucki], Sakrament 
W Smierci A Smierc..., s. 366.

35 [Józef Pietkiewicz], Sen Słodki Pobożney Smierci [...] Paniey Krystyny Woynianki Kuncewi-
czowey Woiewodziney Brzeskiey Kazaniem Pogrzebowym w Cerkwi Łyskowskiey Dnia 8. Febr: Anno 
1685 Przez [...] Zakonu Swiętego Bazylego, Sekretarza Hegumena Byteńskiego Z dozwoleniem Star: 
Tłumaczony, [Wilno?, b. dr., po 8 II 1685], k. [C4].

36 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci [...] P. Zofi ey z Drucka Lubeckiey. 
Pawłowey Laskowskiey Przez [...] Proboszcza Domu Professow Wilenskiego y S. Th eologiey Doktora, 
Societatis Iesu miane. A za dozwoleniem Starszych w druk podane, [Wilno, po 23 I 1649], k. [D4].

37 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy Między Rogami na Przy-
byszu będącego Miesiąca zostaiącey Z  ziemie na Niebieskie Sphaery Przy Pogrzebie [...] P.  Heleny 
z Raciborska Tarłowey, Hrabiney na Melsztynie Kasztellanicowey Przemyslkiey, Przez [...] Zakonu 
S. Franciszka, Reformatow Małopolskiey Prowincyey przedtym Prowincyała, a teraz Custosza w Ko-
ściele Zakliczynskim tychże Oycow Reformatow, Kazaniem Pogrzebowym Ogłoszone Roku Pańskiego 
1677, Kraków [po 6 IX 1677], s. 15–16.
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kiedy za żywota mieli prowadzi”38. Problem dobrej śmierci znalazł odzwierciedle-
nie w kulcie świętych — głównie św. Barbary i św. Józefa. Dobrej śmierci przeciw-
stawiano śmierć nagłą, czyli „złą i jadowitą”, którą w XVII wieku rozumiano jako 
zagrożenie życia wiecznego i brak możliwości zbawienia. Postrzegano ją jako karę 
za popełnione grzechy, gdyż przez niespodziewany zgon człowiek tracił szansę na 
przygotowanie do spotkania z czekającym w zaświatach Bogiem39. Stąd też kazno-
dzieje propagowali w oracjach i poradnikach dobrej śmierci odpowiedni model 
życia i dobrego umierania, który miał zapewnić godną śmierć i dać nadzieję na 
życie wieczne.

Zgodnie z poradnikami dobrej śmierci postępowała Jadwiga z Mieszkowa Ro-
galińska (zm. 1652), żona Władysława, dziedzica na Smolicach, o  czym wspo-
mniał bernardyn Hieronim Czacki, piewca na jej pogrzebie. Według kaznodziei 
nieboszczka, spodziewając się śmierci, szczerze żałowała za swoje grzechy, wy-
spowiadała się, przyjęła komunię świętą, poprosiła o olej święty, odmówiła lita-
nię do wszystkich świętych, całowała i  uczciła obraz Najświętszej Marii Panny, 
po czym oddała się w jej opiekę40. Podobnie postępowały — Anna z Czacza Ga-
jewska (zm. 1639), Zofi a z Druckich Lubeckich Laskowska (zm. przed 23 I 1649), 
żona Pawła, oraz starościna Elżbieta z Podbereskich Tarnowska (zm. 1645), która 

38 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci Swiątobliwie Zmarłey Matrony, [...] 
Paniey, Margrabiney, [...] Paniey Helzbiety Myszkowskiey, Marszałkowey Koronney, w  Pinczowie 
Przy Pogrzebie ciała iey do wiadomości wszytkich podany Przez [...], Pisma S. y Th eologiey Doktora, 
Kaznodzieię Farskiego Krakowskiego. Roku Pańskiego, M.DC.XLIV. Dnia 11. Stycznia. Z dozwole-
niem Starszych, Kraków [po 27 II 1644], s. 5. Zob. też [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Po-
grzebie [...] P. Maryny Obrynskiey Iaroslawowey Sokolinskiey Kniehyni Drudzkiey Podwoiewodziney 
Połockiey. Połozone Na Trunie Przez [...] Teologa Societ: Iesu Kaznodzię Farskie[go], Orszańskiego, 
w Biesienkiewiczach u Przeczystey, Roku 1640. dnia 25. Septembra. Omnes morimur et velut aquae 
dilabimur in terra. 2. Reg. 14. [v. 14], Wilno [po 25 IX 1640], k. B2v.–k. B3.

39 Por. G. Huszał, Przygotowanie do śmierci..., s. 105–149; T. Piersiak, Barokowa sztuka dobrego 
umierania, PSL, R. 40:1986, nr 1/2, s. 91–96; J. Sarcevičienė, Bene vixit ideo bene mortus est. Śmierć 
kobiety w kazaniach pogrzebowych Wielkiego Księstwa Litewskiego 1. połowy XVII wieku, „Barok”, 
R. 13:2006, nr 1, s. 84; B. Rok, Metafi zyczne widzenie choroby..., s. 21–27.

40 [Hieronim Czacki], Sławna Wysokich Cnot Korona [...] Pani Jadwiga z  Mieszkowa Roga-
lińska, Z Głowy, [...] Pana Władisława Rogalinskiego Małzonka: Gwałtowney śmierci ręką; Zięta. 
W roku 1652. dnia 8. Lutego w Smolicach żałośnie Zacmiona. w Kościele Bernardinskim Conventu 
Kobylinskiego, Na żałobnym Katafalku, dnia 18. Marca, w tymże Roku, z Ambony Obiasniona przez 
[...] tegoż Zakonu, y Klasztoru, na ten czas Kaznodzieie Ordinaryusza. A przez Marcina Padwic-
kiego B.P. do druku podana, Poznań [po 18 III 1652], k. [C4]v. Szeroki opis przygotowania się do 
śmierci i aktu konania księżnej Anny ze Sztemberku Ostrogskiej (zm. 1636) podał Marcin Hincza. 
Zob. [tenże], Złota Korona Abo Kazanie Na Pogrzebie [...] Xiężny Anny z Sztemberku Ostrogskiey, 
Hrabiney na Tarnowie, Woiewodziney Wołyńskiey. Ktore miał [...] Prowincyał Polski Societas ISEU. 
Dnia 7 Stycznia. Roku 1636 W Kościele Iarosławskim Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych, y 
Urzędu Duchownego, Kraków 1636, k. E4–k. Fv.
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„jako już poczuła się być śmiertelną, przez kilka dni przed śmiercią swoją o żad-
nych rzeczach światowych, ani sama chciała, ani innym z sobą mówić dopuściła; 
wszytka jej tylko mowa i zabawa pod ten czas była koło dobrej śmierci i koło wy-
prawy do szczęśliwej wieczności”41. O księżnej Katarzynie z Sobieskich Radziwił-
łowej (zm. 1694) jezuita Piotr Dunin wspomniał natomiast, że w roku, w którym 
umarła, „zapadając i słabnąc, przeczytała była kilka, co ich miała książek o przy-
gotowaniu się do dobrej śmierci, jako to Kardinała Bellarmina Societatis Jesu, 
X. Drużbickiego, X. Młodzianowskiego, [a] co uczyniwszy rzekła do przytomnych 
z białego domu swego — jużem też gotowa, i tego momentu na śmierć”42. Hele-
na Sapieżanka Kuncewiczowa (zm. przed 23 II 1645), chorążyna lidzka, co warto 
zaznaczyć, czekała na śmierć przez dwanaście lat. „Każdego tedy dnia nabożna 
ta Matrona przedawała duszę swą, a co dzień, co noc droższą wyższą: Albowiem 
z nowszemi zasługami. Co dzień wzdychała i do lotu ku wieczności pióra cnót 

41 [Jan Różycki], Załobny Kataphalk [...] Pani Annie z Czacza Gaiewski Przy pogrzebie wysta-
wiony. Przez [...] Proboszcza Kościańskiego, Srzem: etc. sługę domowego. Iaśnie Wielmożnego Iego 
Msci X. Biskupa Poznanskiego w kościele Czackym. 20. Iunij Roku Pańskiego 1639, [Poznań po 16 VII 
1639], k. C3v–k. [C4]v.; [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. Ev.–k. E2 
oraz [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem [...] P. Helzbiety z Podbereska, 
Hrabiney Z Tarnowa, Krzepickiey, Kłobuckiey, Zyżmors. etc. Starosciney, W dzień Pogrzebu powie-
szona Przez [...] Karmelitę Bossego. Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Kaznodzieię Ordinariusza 
a Przez X. Pawła Machnowskiego Commendarza Ośmiany Murowaney, a Sacris eiusde. Illustris: Co-
mitis de Tarnow. Do Druku podana. Z Dozwoleniem Starszych, Warszawa 1645, s. 17.

42 [Piotr Dunin], Tarcze Się Świecą Y Przy walnych Exequiach ostatnich [...] Na Ołyce y Nieświe-
żu Księzny Katarzyny Sobieskiey Radziwiłowey W. X . L. Podkanclerzyney y Hetmanowey, Hrabiny 
na Szydłowcu, Mirze, y Biały. Smiertelne cienie splendorem swoim rozpędzaią. Pokazał to na Ksią-
żęcey Ambonie [...] Societatis Iesu Dnia 20 Miesiąca Stycznia w  Nieswiezu Roku Pańskiego 1695, 
Warszawa [po 28 IV 1695], k. F2v. Robert Bellarmin (1542–1621), włoski teolog, jezuita, święty Ko-
ścioła katolickiego (kanonizowany w 1930 r.). Był zdecydowanym krytykiem protestantyzmu i gor-
liwym apologetą katolicyzmu. W swym głównym dziele Disputationes de controversiis christianae 
fi dei adversus humus temporis haereticos (1586–93) przedstawił usystematyzowany wykład nauki 
katolickiej. Jest autorem katechizmów (tłumaczonych na 60 języków), pism ascetycznych, kazań, 
współwydawcą poprawionej wersji Wulgaty z 1592 r. Kasper Drużbicki (1590–1662), pisarz religij-
ny, kaznodzieja, jezuita. Należy do grona wybitnych pisarzy ascetycznych. Do najważniejszych dzieł 
tego duchownego należą: Droga doskonałości chrześcijańskiej (1665); Nauka o przygotowaniu się do 
świątobliwej śmierci (1669); Dyscypliny duszne (1685), w których autor przekonywał o potrzebie 
doskonalenia wewnętrznego. Tomasz Młodzianowski (1622–1686), kaznodzieja, publicysta religij-
ny, jezuita. Uchodził za wielkiego kaznodzieję swoich czasów. W 1674 r. wygłosił kazanie na mszy 
koronacyjnej  Jana III Sobieskiego. Jest autorem 73  homilii i  179  kazań. Mowy okolicznościowe 
publikował osobno. Pozostałe wydał w potężnym zbiorze Kazania i Homilyie (1681), liczącym po-
nad 2000 stron in folio w 4 tomach. Por. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca 
epoki baroku, Częstochowa 1999, s. 222–228; Bellarmin Robert, [w:] Wielka encyklopedia PWN, pod 
red. J. Wojnowskiego, t. 3, Warszawa 2001, s. 394; Drużbicki Kasper, [w:] Wielka encyklopedia PWN, 
pod red. tegoż, t. 7, Warszawa 2002, s. 387.
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pilno upraszała, pilno się o nie starała”43. Stąd bazylianin Aleksander Dubowicz, 
głosząc kazanie na jej pogrzebie, wyraził nadzieję, że „przezacna ta Matrona mając 
proste a szczere sumienie, żal ustawiczny za grzechy, miłość gorącą ku Panu Bogu, 
uczynki miłosierne, hojne coroczne jałmużny — przy czułym do śmierci przygo-
towaniu zaleciała, jako gołębica od Krzyża — do Ukrzyżowanego”44.

Na ciężką chorobę pod koniec swego życia zapadła księżna Anna ze Sztem-
berku Ostrogska (zm. 1635). Kaznodzieja Mikołaj Kmita, głosząc kazanie przy 
jej egzekwiach, wspomniał, że tuż przed śmiercią — Pan Bóg „wyprawił [do niej 
— U. K.] posła — chorobę śmiertelną, rozkazując, aby się stawiła przed Panem 
swoim. [...] Zastał poseł śmiertelny Pobożną Tę Panią na robocie dobrej, w ogró-
deczku nabożeństwa [...] około dobra duszy swej usilnie pracującą”45. Stąd też 
w  chwili śmierci księżna miała powiedzieć — „śmierci się nie boję, nic na się 
nie czuję, co by mię trwożyć miało, gotowam na wolę Bożą. Szczęśliwe słowo — 
Gotowam. Szczęśliwe śmierci się nie boję. Szczęśliwe — Nic na się nie czuję. Za-
iste takie czyste sumienie pewne niebieskiej Korony”46. Z niezwykłym spokojem 
śmierć przyjęła także Helena Szemiotówna Stachowska (zm. przed 15 III 1668), 
skarbnikowa wiłkomirska, która „umierając cieszyła, weseliła, uśmiechała się”47. 
Warto dodać, że znakiem dobrej śmierci był także zgon w miejscu urodzenia. Na 
taką łaskę zasłużyła sobie wspomniana już Anna Jadwiga Woynianka Sapieżyna. 
Kaznodzieja Dominik Krasucki, głosząc kazanie na jej pogrzebie, zaznaczył, iż 
urodzona w Warszawie w pałacu Sapiehów, tam też umarła młodo w wieku „trzy-
dziestu paru lat”48.

Zatem każda z wymienionych powyżej bohaterek mów pogrzebowych w prze-
konaniu oratorów spodziewała się śmierci. Dla żadnej z nich śmierć nie była zasko-
czeniem, wręcz przeciwnie, była wyczekiwanym stanem i przepustką do wiecznej 

43 [Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy [...] Paniey Heleny Sapiezanki Kun-
cewiczowey, Chorążyney Lidzkiey Koniawskiey Dubieckiey etc. Starościney, Położony. A  Przez [...] 
Archimandrytę Wileńskiego Przy pogrzebie Załosnym Roku 1645. Mśca Lutego Dnia 23. W Cerkwi 
S. Troyce Oycow Bazilianow w Wilnie Kazaniem objaśniony, Wilno [po 10 IV 1645], k. H2.

44 Tamże, k. H3.
45 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] Xiężny, Anny z Stemberku Ostrogskiey, Hra-

biney na Tarnowie, Woiewodziney Wołyńskiey. W Farnym Iarosławskim Kościele, 8. Ianuarij 1636, 
[w:] [tenże], Trzy Matki Urodzeniem..., s. 21–22.

46 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k. E4–k. E4v. Zob. też [Dominik Krasucki], 
Sakrament W Smierci A Smierc..., s. 370.

47 [Wawrzyniec Janowicz], Reszta Pociech W Umbrach Y Ciemiach Smiertelności Na Pogrzebie 
[...] Paniey Heleny Szemiotowny Stachowskiey Skarbnikowey Wilkomirskiey iako Małżonki, tudziesz 
y Matki [...] Paniej Helzbiety Toloczkowny Stachowskiey Kazaniem Upatrzona. Przez Wielebnego [...] 
Kanonika Wendenskiego, Prothonotariusza Apostolskiego, Dziekana Kupiskiego, Plebana Swiadoskie-
go, w Kosciele Onikscienskim Roku 1668. Marca 15, Wilno 1669, k. D2v.

48 [Dominik Krasucki], Sakrament W Smierci..., k. D2.
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szczęśliwości, której gwarantem miało być cierpienie, doznane na ostatnim etapie 
życia. Zdarzało się, że kobiety umierały także podczas ciężkiego porodu, przez 
co na chwilę rozwiązania przygotowywały się w szczególny sposób — spisywa-
ły testamenty, czyniły legaty, prosiły o spowiedź. Trudny poród, który zakończył 
się śmiercią położnicy, miała księżna Barbara z  Radziwiłłów Kiszczyna. Domi-
nikanin Adam Piekarski porównał ją do biblijnej Racheli, która umarła, wydając 
na świat Benjamina, i docenił jej poświęcenie, ponieważ „śmierć poprzez dawa-
nie życia” traktowana była w czasach baroku jako szczególna ofi arność ze strony 
kobiet49. Do wspomnianej Racheli porównana została też Zofi a z Ostroga Lubo-
mirska (zm. 1622), podczaszyna koronna, która umarła w podobnych okoliczno-
ściach. Kanonik krakowski Jakub Ostrowski w mowie na jej pogrzebie podkreślił, 
że zmarła, „choć syny z  boleścią rodziła [...] od czego i  śmierć odniosła”, „[...] 
zrodziła takich, którzy prawicą swą i  chwałę imienia Bożego, miłość Ojczyzny, 
a sławę familii swojej rozmnażać będą”50. Wspomnieć wypada także protestantkę 
Annę z Labiszyna Broniewską (zm. 1641), żonę Hieronima, która umarła, nie do-
czekawszy rozwiązania — śmierć ją „sprzątnęła z tego świata” wraz z „potomkiem 
na świat niewydanym”51, co opisał kaznodzieja protestancki Jan Bythner.

O przygotowaniu do dobrej śmierci przypominać miały ponadto kazania o te-
matyce tanatologicznej, dyskusje na jej temat, oglądanie obrazów ukazujących 
śmierć, obserwacja konających oraz comiesięczne i coroczne „treningi” w umie-
raniu. Ważną rolę odgrywały również specjalne nabożeństwa dewocyjne orga-
nizowane przez bractwa kościelne, które były formą stowarzyszeń katolików za-
wiązanych z powodów religijnych i dobroczynnych. Cele bractw były wielorakie, 
ale niemal wszystkie zobowiązane były do posługi podczas uroczystości pogrze-
bowych, a  po ich odbyciu do licznych mszy świętych i  modlitw za zmarłego52. 

49 [Adam Piekarski], Kazanie na Pogrzebie [...] Paniey Barbary Kiszczyney Xiężny Radziwiłow-
ny..., k. [D3]. Zob. też testament Anny Eufemii z Radziwiłłów Denhoff owej, spisany w Kruszynie 
17 X 1654, AGAD, AR XI, plik 197, k. 30.

50 [Jakub Ostrowski], Zal Pogrzebowy Przy trunnie [...] Paniey Zophiey, Księzney z Ostroga Lu-
bomirskiey, Podczaszyny Koronney, Sędomierskiey, Spiskiey, Bialoczerkiewskiey, etc. Starościney Na 
Wiśniczu dnia 15. Lutego. Roku 1623 odprawiony. [...], , Kraków 1623, k. Bv.–k. Bij.

51 [Jan Bythner], Błogosławieństwo Umieraiących w Panu albo Sermon Pogrzebny Przy odda-
niu Ziemi Slachetnego [...] niekiedy Paniey Anny Hrabianki z  Labiszyna Broniewskiey, Ie[go] Mci 
Pana Hieronyma z Broniewa Broniewskiego ukochaney Małżonki, Ciała w Debnickim odprawiony 
Kościele Przez [...] Sługi Słowa Bozego na ten czas w Zborze Dębnickim, XI. Iuniij Roku Panskiego 
M. DC. XLI, Leszno [1641], k. Ciij.

52 Por.  G.  Huszał, Przygotowanie do śmierci..., s.  114, s.  116; B.  Panek, Dzieje bractwa Szka-
plerza Świętego przy kościele OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku do końca XVII wieku, RTK, 
R. 10:1963, z. 3, s. 40. Na temat działalności bractw zob. H. Zaremska, Żywi wobec zmarłych. Brackie 
i cechowe pogrzeby w Krakowie w XIV — pierwszej połowie XVI w., KH, R. 81:1974, nr 4, s. 733–749; 
taż, Bractwa w średniowiecznym Krakowie, Wrocław 1977, s. 139–161 (szczegółowe informacje na 
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Po krótkim upadku bractw w okresie reformacji konfraternie wiernych rozwinęły 
się na nowo w okresie potrydenckim, a szczególnie w XVII wieku. Cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem mieszkańców miast, o  czym świadczy spora ich 
liczba (np. w Krakowie — sięgająca trzydziestu). Nadrzędnym celem wszystkich 
bractw była działalność zmierzająca do osiągnięcia wiecznego zbawienia swych 
członków, co miano uzyskać poprzez regularny udział we mszy świętej, częstą 
spowiedź i komunię świętą oraz występowanie w odpowiednim dla poszczegól-
nych bractw stroju. Ważna była również działalność charytatywna i inna pomoc 
niesiona zarówno żywym, jak i umarłym. Posługa wobec konających charaktery-
zowała najstarszą znaną konfraternię osób świeckich, czyli Bractwo Najświętsze-
go Sakramentu, której członkowie wyróżniający się białą suknią i czerwoną kapą 
towarzyszyli kapłanowi podążającemu z wiatykiem do chorego. Opisane powyżej 
praktyki i udział w konfraterniach były konieczne, ponieważ zgodnie z regułami 
podręczników umierania śmierć dla człowieka baroku była publicznym spekta-
klem, sprawdzianem dla konającego i pouczeniem dla żyjących53, wierzono bo-
wiem, że „żywy od umarłych wiele nauczyć się może”54.

Zofi a z Wielkiej Wsi Giżycka (zm. 1674), sędzina wieluńska, była członkinią 
Bractw Różańca Świętego, Szkaplerza Świętego i św. Anioła Stróża. Jak zaznaczył 
paulin Tobiasz Czechowicz, piewca na jej pogrzebie — to właśnie ostatnia z wy-
mienionych konfraterni „na skutek jej pobożnych próśb została wprowadzona”, 

temat udziału kobiet w krakowskich bractwach s. 156–161); J. Flaga, Bractwa religijne w archidia-
konacie lubelskim do końca XVIII w. Chronologia i terytorialne rozmieszczenie, „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne”, R. 42:1981, s. 293–344; tenże, Rekrutacja do bractw religijnych w XVII i XVIII 
wieku na przykładzie archidiakonatu lubelskiego, RHum, T. 35:1987, z. 2, s. 101–114; W. Bochnak, 
Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej (od XVI w. do 1810 r.), 
Wrocław 1983; S. Litak, Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII–XVIII wiek. Rozwój i pro-
blematyka, PH, T. 88:1997, z. 3/4, s. 499–523; L.  Jovaiša, Bractwa, tłum. B. Kalęba, [w:] Kultura 
Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 92–113; K. Pogorzelski, Działalność bractw religijnych przy pa-
rafi i Wniebowzięcia NMP w Węgrowie w latach 1631–1795, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, 
t.1: Kultura — instytucje — gospodarka w XVI–XVIII stuleciu, pod red. K. Łopateckiego, W. Walcza-
ka, Białystok 2007, s. 415–428.

53 Por. A. Bruździński, Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki, 
[w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, pod 
red. W. Bielaka, S. Tylusa, Lublin 2006, s. 105–147. Zob. też M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zacho-
du..., s. 314–323 (gdzie autor opisał znaczenie wzorowej śmierci publicznej, będącej przykładem dla 
pozostających przy życiu ludzi).

54 [Aleksy Piotrkowczyk], Zawitanie Trzech Osob [...] Paniey Elżbiety Szemetowny Pacowey Wo-
iewodziney Trockiey, Dawgieliskiey, etc. etc. Starosciney. [...] Paniey Anny Constancyey Zawiszanki. 
Podkomorzyney W. X. L. Bracławskiey, Dzisieńskiey, Dawgieliskiey, Rakiborskiey, etc. Starosciney. [...] 
Paniey Krystyny Pacowny Podkomorzanki W. X. Lit. Do Grobu Chwalebne. Przez [...] Zakonu Fran-
ciszka ś. Braci Mnieyszych de Observantia Prowinciała. Z Ambony Wileńskiey Roku P. 1652. dnia 15. 
Octobra kazaniem ogłoszone, [Wilno, po 15 X 1652], k. B2v.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



53

Człowiek wobec śmierci w czasach polskiego baroku...

a w  jej ramach Giżycka odprawiała „litanie o Aniołach Stróżach świętych, hoj-
ne i rzęsiste łzy wylewała, jałmużnami ubogich ratowała, poddaństwu łaskawość 
i szczodrobliwość oświadczając”55. Anna Jadwiga Woynianka Sapieżyna natomiast 
„nade wszystko Bractwo Różańca Naj[świętszej] Panny tak sobie ulubiła, że go na 
każdy dzień odmawiała z wielkim i nabożnym tajemnic Pańskich rozmyślaniem 
i na ozdobę tego Bractwa tak wiele dostatków swych Pańskich łożyła, żeby były po 
Kościołach Ołtarze Różańca ś[więtego]”56. Datki na ten cel otrzymały świątynie 
w Lublinie, Wilnie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu57. Do czterech konfraterni 
— Różańca Świętego, Najsłodszego Imienia Jezus, św. Anny i św. Franciszka — 
przynależała również Anna z Wierbna Ciświcka (zm. 1628), kasztelanowa śrem-
ska, która ponadto odmawiała „koronkę do Panny Najświętszej. Mówiła też litanię 
o dobrej śmierci”58.

Kiedy moribund (konający) pożegnał się ze swoją rodziną, przy jego łożu zo-
stawał specjalny opiekun duchowy, który miał mu pomóc w ostatnich chwilach 
życia. Do ważnych zadań tego człowieka należało usunięcie wszystkich zbędnych 
rzeczy z pomieszczenia, w którym dokonywało się umieranie, i zastąpienie ich re-
kwizytami o wymowie religijnej. Do przedmiotów pożądanych należały krucyfi ks, 
obraz Najświętszej Marii Panny, gromnica, woda święcona, książeczka do modli-
twy, relikwie świętych, poświęcona palma i baranek zwany agnuskiem. Pośred-
nictwo Matki Bożej w chwili śmierci polegało przede wszystkim na obronie kona-
jącego przed szatanem i doprowadzeniu go do szczęśliwej śmierci gwarantującej 
zbawienie. Maria znalazła się zatem we wszystkich poradnikach dobrej śmierci 
i zawsze pełniła w nich funkcje orędownicze, ponieważ „przy śmierci z nagła na-
padającej ratującą podawała rękę”59. Dla osób spodziewających się śmierci niosła 

55 [Tobiasz Czechowicz], Pole Buyney Pasze, Dziedzicznego Prawa Dekretem Na Opas Herbowe-
mu Pułkozycowi Oddane A Przy Załobnym Akcie Wielm: [...] Pani Zophii z Wielkiey Wsi Gizyckiey 
Sędziny Wielunskiey, Cnot Pobożności y Wysokiego Urodzenia Nałęczą Opasane. Y Kazaniem Przy 
Przezacnego Zgromadzenia Audientij w Kościele Łyskorńskim. Ogłoszone Przez [...] Zakonu S. Pawła 
Pierwszego Pustelnika Prowincij Polskiey Defi nitora y Kaznodzieie Iasney Gory Częstochowskiey. Za 
dozwoleniem Starszych, Kraków 1674, k. C.

56 [Dominik Krasucki], Sakrament W Smierci..., s. 372.
57 Tamże.
58 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Pani Anny Grabianki z Wierbna Ci-

swicki Kasztelanki Srzemski, Pani Wielką pobożnością y mądrością sławney. Przez Wielebnego [...] 
Plebana Rydzynskiego. W Rydzynie w Kościele Swiętego Stanisława farskim IV. Decembris, Anno Sa-
lutis M.DC.XXVIII. odprawione. Z Dozwoleniem Starszych, Poznań 1629, k. D2v.

59 [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą, Z Przedroczney Smierci [...] P. Ka-
tarzyny Hrabianki na Skrzynnie Szczawinskiey, Lęnczyckiey, y Gąmbińskiey etc. Starosciney. W Corce 
Jephtego adumbrowaney Przez [...] Zakonu Oyca S. Franciszka Braciey Mnieyszey Reformatow, na 
ten czas Prowincyey Wielkopolskiey Sekretarza. Przy Anniwersarzu w Kościele Szczawińskim tegoż 
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więc ukojenie, budziła ufność i dawała spokój60. Stąd też, jak sugeruje Alicja No-
wak — „modlitwy w intencji umierających zawierały prośby do Maryi o odpędze-
nie demonów, o odsunięcie smutku i strachu, a  także błagania o orędownictwo 
u Syna, by Ten pozwolił zmarłemu dostąpić wiecznej szczęśliwości i zamieszkać 
na niebieskim dworze ze wszystkimi świętymi”61. O usunięcie wszelkich zbędnych 
przedmiotów ze swego pokoju poprosiła Marcjanna z Daniłowiczów Koniecpol-
ska (zm. 1646), wojewodzina ruska, której „osobliwie przed śmiercią swoją, tak 
był świat obmierzł [....], że cokolwiek mogło jej być najmilszego, wynieść kazała, 
aby od wszystkich rzeczy stworzonych, afekt swój uwolniła i jako w ubóstwie Za-
konu umarła”62. O pośrednictwo i opiekę w chwili śmierci poprosiła Matkę Bożą 
Ewa Anna Pszonczyna (zm. 1643), chorążyna chełmska, która kiedy poczuła, że 
„się już skłania do Zachodu Słońce życia jej, z pilnością zaraz szuka[ła] Splen-
doru Miłosierdzia Boskiego, przez uciekanie się do niewinnej matki Zbawiciela 
swego”63. Maryna z Obryńskich Sokolińska (zm. 1640), księżna drucka, zaś, kiedy 
już „bieżała do kresu zamierzoneg[o], miała przed sobą obraz Najświętszej Panny 
z  Dzieciątkiem, z  którego oczu nie spuszczała, pilnie ciało swoje i  duszę swoją 
jako mogła z największym nabożeństwem już Marii Pannie, już Panu Jezusowi 
polecała”64. Podobnie postępowała Elżbieta z Niewierskich Kęssowska (zm. przed 
27 II 1659), która na łożu smierci „przenajświętszej Matki Obraz nabożnym ob-
łapiała afektem [...] do ust i serca swego przytulała i w tej zabawie świątobliwego 
dokonała żywota”65.

Zakonu Kazaniem pogrzebowym ponowiony. Roku Pańskiego 1662. dnia 12. Października, Warsza-
wa 1664, s. 25.

60 Por. G. Huszał, Przygotowanie do śmierci..., s. 131–132; M. Włodarski, Ars moriendi..., s. 130–
133; M. Aleksandrowicz–Szmulikowska, Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek 
do badań mentalności magnackiej XVI–XVII wieku, Warszawa 1995, s. 33.

61 A. Z. Nowak, Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennic-
two żałobne XVII wieku, Kraków 2008, s. 95.

62 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Martiany Daniłowicowney Koniec-
polskiey, w Kościele Przecławskim, [...] Karmelitę Bossego, Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Ka-
znodzieie Ordinariusza. Przez X. Iana Grzybowskiego, Proboszcza Przecławskiego do druku podane. 
Z dozwoleniem Starszych, Kraków 1646, s. 10.

63 [Hieronim Makowski], Trzy Splendori Zacności Bialogłowskiey. Pokazane na Pogrzebie, [...] 
P. Ewy Anny Pszoncyney. Choraziney Chelmskiey Przez [...] S. Pisma Doktora, Kaznodzieię Lubelskie-
go, Zakonu Kaznodzieyskiego. W Kościele Lubelskim, S. Stanislawa, Oycow Dominikanow. 9. April. 
Anno Dni. 1643, [Lublin, po 9 IV 1643], k. E2.

64 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. E–k. E2.
65 [Andrzej Skato], Bohatyrka Duchowna Przy załosnych Exequiach Zacnie urodzoney Matrony, 

[...] P. Elżbiety z Niewierskich Kęssowskiey adumbrowana. y w  Jey osobie repraesentowana w Oli-
wie Przez [...] Plebana Langenowskiego. Roku 1659. Dnia 27. Lutego. Typis Fiippi Christiani Rhetii, 
[Gdańsk, po 16 XI 1659], k. D.
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Niezbędnym warunkiem do osiągnięcia zbawienia stały się w nowożytnym Ko-
ściele katolickim sakramenty, przez co kapłan zaczął odgrywać istotną rolę w cere-
moniale pogrzebowym. Dla umierających były przeznaczone trzy sakramenty — 
pokuty, komunii i oleju świętego. Spowiedź miała być rachunkiem z całego życia, 
bowiem „gdy człowiek bieg wieku swego skończy, odkrywają się sprawy jego”66. 
Komunia przedśmiertna nazywana była wiatykiem i  przyjmowana jako ostatni 
posiłek przed zgonem. Namaszczenie olejem świętym odbywało się zazwyczaj 
w  stanie nieprzytomności chorego, by  nie trzeba było go powtarzać. Sakrament 
namaszczenia chorych był rzadko praktykowany w Polsce przedtrydenckiej. Czę-
ściej stosowano go w środowisku zakonnym i kleryckim. Wśród ludzi świeckich 
obawiano się go, ponieważ zwiastował śmierć i odbierał nadzieję na wyzdrowie-
nie. Po soborze trydenckim natomiast sakrament ten miał już utrwaloną nazwę 
„ostatniego namaszczenia” i w takiej formie przetrwał do soboru watykańskiego II. 
Odgrywał on również istotną rolę pod względem teologicznym, dlatego olejem na-
maszczano nie tylko osoby nieprzytomne, ale nawet zmarłe, jeśli od śmierci nie 
upłynęły więcej niż dwie godziny. Sakrament ten miał za zadanie usunąć lęk przed 
śmiercią oraz smutek spowodowany odejściem z tego świata. Zmniejszał także karę 
za popełnione grzechy, oświecał umysł i wzbudzał głębszą pobożność67.

Dorota Gnińska (zm. 1679), wojewodzina chełmińska, gdy poczuła się „być 
śmiertelną [...] wzięła na drogę wieczności Viaticum Eucharisticum (Sakrament 
Najświętszy) — pomazanie przyjęła ostateczne i wszystkich żegnając szczęśliwie 
w Bogu zasnęła”68. W podobnych okolicznościach umarły Gryzelda z Wodyńskich 

66 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Martiany Daniłowicowney Koniec-
polskiey..., s. 2.

67 Por.  J.  Stefański, Życie liturgiczno–religijne w  czasach staropolskich, „Studia Gnesnensia”, 
T.  17:2003, s.  301–311; B.  Rok, Mentalność duchowieństwa polskiego w  XVIII wieku, [w:] Studia 
z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, pod red. K. Matwijowskiego, B. Roka, Wrocław 
1993, Prace Historyczne, 4, s. 52; tenże, Duszpasterstwo chorych i umierających w okresie staropol-
skim, „Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny”, T. 3:1996, z. 1/2, s. 59–63; M. Rusiec-
ki, Obraz śmierci w katechezie Kościoła katolickiego w XVI–XVIII w., [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby 
w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, pod red. H. Suchojada, Warszawa 2001, s. 297; S. Na-
siorowski, „List Pasterski” kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin 1992, s. 229–230. A. Z. Nowak 
(Człowiek wobec wieczności..., s. 60–61) wskazuje, że również w siedemnastowiecznej prawosławnej 
(ukraińskiej i białoruskiej) literaturze żałobnej znajduje się sporo zachęt do przyjmowania sakra-
mentu namaszczenia chorych (tzw. „soborowannije” lub „jeleoswiaszczenije”), który miał właści-
wości oczyszczające ciało i  duszę. W  kręgach ruskich sakrament ten mógł być udzielany jednej 
osobie kilka razy w  ciągu życia i  choć nie był on tak, jak w  Kościele zachodnim, sakramentem 
umierających, to jednak w chwili śmierci „konający sposobił się poprzez przyjęcie namaszczenia 
do radosnej drogi ku chwale niebieskiej”.

68 [Bernard Jasłowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski Woiewodziny Chełminskiey, 
Kowalewskiey, Knyszynskiey, Radzynskiey, Grodeckiey, etc. etc. Starosciny. Miane Przez [...] Zakonu 
S. Cistercienskiego Professa Wangrowieckiego Kaznodzieię Ordynalnego w Kościele Wangrowieckim 
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Sapieżyna (zm. przed 26 IV 1633), marszałkowa wielka litewska, oraz Zofi a Pu-
dencjana z Bobrku Tarnowska (zm. przed 4 I 1649), wojewodzina sandomierska. 
O drugiej z wymienionych kaznodzieja Kasper Łącki (Łacki) powiedział, że kie-
dy „przyjęła ostatecznie pomazanie, wszystkich po tym, od największego do naj-
mniejszego z pokorą i  z płaczem nie jako pani, ale jako sługa przepraszała [...] 
i między częstym najsłodszego Imienia Jezus i Bogurodzicy Najświętszej wspo-
mnieniem [...] nie tak umarła, jak raczej zasnęła i owszem zasnęła, bo śmierć lu-
dziom dobrym — snem — nie karą jest”69. W towarzystwie jezuitów, opatrzone 
sakramentami i po wysłuchaniu mszy świętej, „w  jednej ręce krucyfi ks, w dru-
giej świecę” trzymając, „Bogu Ducha oddały” — Dorota z Ojźrzanowa Barżyna 
(zm. 9 IV 1613), wojewodzina krakowska, oraz Marcibella Anna Hlebowiczówna 
Ogińska (zm. 1681), wojewodzina trocka70. Skromność i wstydliwość do ostatnich 
chwil swego życia zachowała także wspomniana już Maryna z  Obryńskich So-
kolińska, która leżąc na łożu śmierci, „gdy kapłan nogi miał [jej — U. K.] olejem 
święty[m] mazać, wzbraniała się mówiąc, że nie godne nogi moje grzesznej nie-
wiasty, aby się ich święte ręce kapłańskie dotykały”71.

Warto dodać, że w chwili śmierci człowieka sięgano także do zabiegów, które 
znane i praktykowane były już w czasach biblijnych, antycznych, czy też staro-
żytności słowiańskiej. Chodzi tutaj przede wszystkim — o bicie w dzwony (gdyż 
dźwięk w rytuałach przejścia jest oznaką granicy); o zapalenie świecy lub grom-
nicy w ręku zmarłego; postawienie obok ciała święconej wody; mycie i ubiera-

WW. Oycow Cistercien Dnia 28. Marca. Roku od Narorzenia Pańskiego 1680, [b.m., b.dr., po 28 III 
1680], k. Dv.

69 [Jakub Olszewski], Tytuł Po Tytułach Naleziony po zgubionych [...] P. Gryzelli Wodyńskiey 
Sapieżyney Marszałkowey Wielkiey W. X. L. Słonimskiey Bludnieńskiey etc. etc. Starościney. Pokaza-
ny. Przez [...] Soc. Iesu, Th eologiey S. Doktora, y Podkanclerzego Akademiey Wileńskiey, a Farskiego 
u s. Iana Kaznodzieię, [Wilno 1633], k. E3v.–k.[E4], oraz [Kasper Łącki/Łacki], Pomiar W krotkim 
wieku życia długiego, przy Pogrzebie [...] na Ostrogu y Zasławiu Xiężny, [...] P. Zofi ey Pudencyanny 
z Bobrku Hrabiney na Tarnowie, Woiewodziney Sendomirskiey, Starościney, etc. etc., Łuckiey. Uczy-
niony Przez [...] X. Kanonika y Kaznodzieię Tarnowskiego. W kościele Oyców Bernardynów Rzeszow-
skim. Roku Pańskiego 1649 Dnia 4. Stycznia, Kraków [po 4 I 1649], s. 28.

70 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka, [...] P.  Dorothy z  Oyźrzanowa Barżyney, 
Woiewodziney Krakowskiey. W  Kościele S.  Barbary od Oycow Professow Societatis Iesu, 10. dnia 
Kwietnia wznowiona, y z kathedry Kaznodzieyskiey przy Mszey żałobney wsławiona, Kraków 1614, 
s. 41–42,oraz [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna, [...] P. Marcibella 
Anna na Dąbrownie y Zasławiu, Hlebowiczowna Oginska Woiewodzina Trocka, Mścibowska, Dor-
suniska, Rochaczewska, Staroscina, Roku 1681. dnia dwunastego Grudnia [z] Ziemie do Nieba przez 
śmierć przeniesiona w Rosi Roku 1683. dnia dwunastego Stycznia w Kościele Oycow Dominikanow 
przy S. Duchu w Wilnie, Przez [...], S. Th eol. Doktora ExProwincyała, Pierwszego Oyca Prowincyey 
Litewskiey, Przeora Poporskiego. Tegoż Zakonu Kaznodzieyskiego Dominika Swiętego Słowem Bożym 
Obiawiona, Warszawa 1683, k. E.

71 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. E–k. E2.
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nie ciała zmarłego; zamykanie oczu; składanie rąk; zachowanie ciszy; zbudzenie 
domowników; otwieranie okien; zasłanianie luster; czuwanie żebraków; zatrzy-
manie zegarów; kładzenie ciała na słomie, popiele lub deskach i ogłoszenie ża-
łoby. Żałoba w społeczeństwie nowożytnym oznaczała zarówno stan psychiczny, 
emocjonalny, prawny, jak i miejsce w hierarchii społecznej. Ubiór żałobny zaś sy-
gnalizował czasową separację człowieka, który stracił bliską osobę. Ów społeczny 
niebyt, w jakim znajdował się żałobnik, pozwalał mu na zmianę statusu z męża 
na wdowca i z żony na wdowę. Strój żałobny nakładał ponadto pewne obowiązki, 
ponieważ osoba go nosząca winna była zrezygnować na pewien czas z określo-
nych form życia towarzyskiego i społecznego oraz zakładania biżuterii i ozdób72. 
Ciekawy opis zachowania żałobników po śmierci Anny Kandzierzawskiej Tysz-
kiewiczowej (zm. 1653), marszałkowej słonimskiej, podał dominikanin Rajmund 
Zajączkowski. W  napisanej przez niego mowie pogrzebowej czytamy — „gdy 
gospodarz umiera, wszystek się dom miesza, wszystka familia narzeka i poszar-
pawszy szaty swoje w żałobne się odziewa wory [...] Tak dnia dzisiejszego, kiedy 
poglądam i uważam, jak zacna gospodyni domu tego Tyszkiewiczowskiego dzisiaj 
z niego się wynosi, lubo wszystko to, co [...] z familii między sobą spowinowaco-
nych [...], narzeka i płacze [...] i w żałobę się obłóczy”73.

Po zgonie ciało zmarłego miało być traktowane z należytym szacunkiem. Myto 
je i ubierano w przygotowane na tę okoliczność szaty, po czym długo modlono się 
za duszę nieboszczyka. Grzebanie ciał w XVI i XVII wieku łączono z różnorakimi 
obrzędami. Pogrzeb był bowiem widowiskiem wyreżyserowanym, w którym ele-
menty sacrum i profanum przenikały się wzajemnie, a kościół i cmentarz stawały 
się sceną, gdzie odgrywało się misterium śmierci. Warto wspomnieć, że wbrew 
prawu rzymskiemu obowiązującemu na Zachodzie pierwszy synod w  Braga 
w 563 r. zezwolił na grzebanie zwłok wokół murów kościoła, który znajdował się 
pośrodku osiedla mieszkalnego. Z tego powodu grobowce przylegały zazwyczaj 
do znajdujących się tam budynków. W samym kościele chowano natomiast osoby 
cieszące się opinią świętości, władców, fundatorów kościoła, a z czasem zasłużo-
nych wiernych. W 1320 r. statuty krakowskie biskupa Nankera, a później statuty 

72 Por.  A.  Brencz, Polska obrzędowość pogrzebowa..., s.  215–227; E.  Kizik, Ubiory żałobne 
w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku, KHKM, R. 44:1996, nr 2, s. 131. Zob. też B. Gembala, 
Kojący rytuał. Doświadczenie rytualizacji w towarzyszeniu umierającym, „Problemy Współczesnej 
Tanatologii”, T. 6:2002, s. 78–84; K. Kość, Kulturowe i psychofi zyczne..., s. 177–185.

73 [Rajmund Zajączkowski], Morze Od brzegu śmiertelności do Portu odpocznienia [...] Panią 
Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową Marszałkową Słonimską prowadzące. Z łez Wielmożnego Jego 
Mości Pana Piotra Tyszkiewica Marszałka Słonimskiego Małżonka wspławione. Wzdychaniem prze-
świetnego potomstwa wzburzone. Pogrążeniem pociech domostwa zacnego srogie Ktoremu [...] S. Th : 
L. Dominikanin brzegi y granice uczynił y na Kazaniu pogrzebowym w Zurowicach mianym szero-
kość przemierzywszy nawałność uśmierzył. [...], [Wilno, po 30 X 1653], k. [B4]–k. [B4]v.
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gnieźnieńskie z 1408 r. zakazywały chowania zmarłych w kościołach, ze względu 
na wydobywający się z grobowców fetor i deformację posadzek w świątyniach. 
Najbardziej dogodnym miejscem pochówku było prezbiterium i chór klasztorny. 
Mniej wybitne osobistości chowano natomiast wokół bocznych ołtarzy oraz w na-
wach i kaplicach, w kruchcie, czy też w zakrystii74. W klasztorze franciszkańskim 
w Wilnie pochowana została Aleksandra Radzimińska (Radzymińska) (zm. przed 
20 III 1652), podkomorzyna żmudzka, o której kaznodzieja Jakub Antoni Jendrski 
powiedział, że zmarła „nigdzie indziej chciała ciału swemu dom wystawić, a dom 
nie tylko dobry, ale i mądrej śmierci — tylko tu u nas franciszkanów”75.

W  dawnej Polsce cmentarze były miejscami gwarnymi, odbywały się tam 
wszelakiego rodzaju schadzki i spotkania publiczne (np. sejmiki), a między groba-
mi nawet wypasano bydło. Na cmentarzach, podobnie jak w szpitalach i leprozo-
riach, świeciło się w nocy światło, czyli tak zwana „latarnia zmarłych”, która miała 
z jednej strony zachęcać do modlitwy za dusze zmarłych, z drugiej zaś odpędzać 
złe duchy. Na cmentarzach mieściły się także zdobione motywem tańca śmierci 
kostnice, w których gromadzono kości wykopane z ziemi podczas przygotowa-
nia grobu dla kolejnej osoby. Budowano je zazwyczaj między skarpami, w pobliżu 
wejścia do kościoła, pod dzwonnicą lub jako odrębny drewniany budynek. Po-
czątkowo na cmentarzach znajdował się jeden duży, zbiorowy krzyż, tak zwany 
hosannowy, który był znakiem wiary i pełnił funkcje kultowe. Od XVIII wieku 
coraz bardziej popularne stawało się tworzenie cmentarzy poza obrębem miasta. 
Początkowo projekt ten napotkał na opór społeczny. Ludzie bowiem zamiejskie 
cmentarze utożsamiali z  profanacją majestatu śmierci i  wiecznego spoczynku. 
Zgodnie z obyczajem poza murami miasta grzebano tych, którzy umarli w spo-
sób nienaturalny, jak również heretyków, prostytutki i  samobójców. Z  czasem 
jednak przyzwyczajono się i zaakceptowano taki stan rzeczy. Krzysztof Dmitruk, 
powołując się na badania archeologiczne, podaje, iż groby na obszarze przyko-
ścielnym cechowało ułożenie ciała na linii wschód–zachód, z  twarzą zwróconą 
ku wschodowi, urządzenie nagrobków oraz niewielka liczba przedmiotów wkła-
dana do trumny lub całunu. W grobach pozakościelnych zaś nie respektowano 

74 Por. M. Rusiecki, Obraz śmierci..., s. 299; W. Wójcik, Prawo cmentarne w Polsce do połowy 
XVI wieku, PS, R. 10:1958, s. 174, s. 176–177, s. 202; A. Górski, Zespoły trumien z XVII–XVIII w. 
w krypcie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Sławie jako źródła badań epigrafi cznych, [w:] Kul-
tura funeralna ziemi wschowskiej, pod red. P. Klinta, M. Małkus, K. Szymańskiej, Wschowa 2010, 
s. 168–169.

75 [Jakub Antoni Jendrski], Mądra Indzienigierka Dwoch Domow dla siebie Albo Kazanie poka-
zane Na pogrzebie [...] Paniey Alexandry Radziminskiy Ciwonowey Szawdowskiey Podkomorzyney 
Zmudzkiey. Przez Wielebnego Xiędza [...] Doktora Pisma Swiętego Deffi  nitora Prowinciey Ruskiey y 
Litewskiey Regenta y Kaznodzieię Konwentu Wilenskiego Panny Maryiey na Piasku Zakonu Francisz-
kanskiego Dnia 20 Marca Roku 1652, Wilno [po 20 III 1652], k. C.
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odpowiedniego ułożenia ciała śmiertelnika, a do grobu wkładano całe wyposa-
żenie nieboszczyka. Zazwyczaj stosowano wobec tych zmarłych różne praktyki 
antywampiryczne, czyli położenie ciała na brzuchu, krępowanie zwłok więzami, 
zalepianie ust gliną i wiele innych76.

Na koniec warto wspomnieć o  tym, że refl eksja nad życiem jednostki, któ-
rą można odnaleźć w kazaniach pogrzebowych, ukształtowała się pod wpływem 
dwóch wielkich nurtów kulturowych — neostoicyzmu i vanitas. Pierwszy z wy-
mienionych kierunków stanowił połączenie myśli starożytnego stoicyzmu z nauką 
chrześcijańską. Jego popularyzatorem, jak również głównym przedstawicielem, 
był Justus Lipsius (1547–1606). Charakterystyczną cechą stoików było to, iż cnotę 
potraktowali oni jako cel ostateczny i utożsamili ją ze szczęściem. Stoicyzm stwo-
rzył ideał mędrca, który według założeń tego nurtu był rozumny, cnotliwy, wolny, 
bogaty i szczęśliwy. Jednak szczęścia nie dawali mu ani ludzie, ani rzeczy material-
ne. Był ponadto obywatelem świata, przez co nie czuł związku z ojczyzną. Nie po-
trzebował także pomocy bogów, ponieważ czuł się wobec nich równy. Jeśli nato-
miast załamaniu ulegała któraś z jego doskonałości, mógł popełnić samobójstwo. 
Pomimo iż wiele pojęć stoickich stopiło się później z nauką biblijną, to jednak sto-
icy nie wierzyli w życie pozaziemskie. Ten szczegół właśnie odróżniał w czasach 
nowożytnych stoicyzm od neostoicyzmu, w którym cnota była wartością nie samą 
w  sobie, lecz miała pomóc w  osiągnięciu życia wiecznego77. Vanitas natomiast, 
uznany za nurt o marności kondycji ludzkiej, był starym monastycznym motywem 
wczesnochrześcijańskim, który ożył w XVII wieku. Pojęcie to wraz ze swą bogatą 
synonimiką występuje w językach wielu dyscyplin humanistycznych. Pojawia się 
także w terminologii stosowanej przez badaczy Biblii. Etymologicznie zaś owa de-
fi nicja wywodzi się z łaciny, gdzie vanus oznacza „próżny”, „marny”, „nadaremny”. 
Zdaniem Danuty Künstler–Langner liczne mowy pogrzebowe okresu staropol-

76 Por.  W.  Wójcik, Prawo cmentarne..., s.  205; K.  Dmitruk, Galaktyki kultury, [w:]  Kultu-
ra żywego słowa w  dawnej Polsce. Praca zbiorowa, pod red.  H.  Dziechcińskiej, Warszawa 1989, 
s. 30–31; E. Kizik, Naenia Funebris. Pogrzeby w Gdańsku wczesnonowożytnym (XVI–XVIII wiek), 
[w:]  Mieszczaństwo gdańskie. Sesja naukowa 21–23.11.1996, pod red.  S.  Salmonowicza, Gdańsk 
1997, s. 289; J. Wawrzeniuk, Grób i jego wartości poznawcze, [w:] Popiół i kość. Funeralia Lednickie 4, 
pod red. J. Wrzesińskiego, Sobótka–Wrocław 2002, s. 75–82. Zob. też M. Skwara, „Miejsca wspólne” 
polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku, Szczecin 1994, s. 9–10; R. Kaczmarek, 
„Ossuarium” przy kościele w Słupie. Funkcje i analogie, [w:] Cysterskim szlakiem przez województwo 
legnickie. Materiały z konferencji w Muzeum Okręgowym w Legnicy, pod red. A. Niedzielenko, tłum. 
E. Borowski, Legnica 1995, s. 49–57; J. Dziobek–Romański, Cmentarze — zarys regulacji historycz-
nych, prawnych i kanonicznych, RHA, T. 13:1999, s. 3–32.

77 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanow-
skiego, Lublin 2008, s. 105; E. Lasocińska, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoic-
kie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003, Studia Staropolskie, t. 6 (62), s. 16, 
s. 18–19.
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skiego wykorzystują motyw „marności nad marnościami”, ukazując wspomnienie 
o zmarłym człowieku na tle ziemskiej marności i wzorując się na treści biblijnej 
Księgi Koheleta78. W nurcie vanitas śmierć była kresem i celem egzystencji, świat 
i człowiek zaś bytami podlegającymi totalnej negacji. Ikonografi a marności doby 
baroku opierała się przede wszystkim na nurtach średniowiecznych. W  Polsce 
w tym czasie odżyła ikonografi a tańca i triumfu śmierci. Rozkładające się ciało, 
robactwo, trup, popiół, ziemia, dym, wiatr, szybko więdnące kwiaty i  łatwo ga-
snące świece były najczęstszymi elementami ukazującymi marność życia. Barok 
rozwinął także motyw ruiny jako symbolu przemijania i znikomości. Vanitas wi-
doczna była ponadto w dekoracji grobowców, których główny element stanowiły 
czaszki i szkielety, jak również w makabrycznych inscenizacjach pogrzebowych. 
Tego rodzaju przedstawienia miały na celu przerażenie widza, wstrząśnięcie jego 
sumieniem bądź zmuszenie do fi lozofi cznej refl eksji na temat przemijania. Warto 
podkreślić, że poczucie marności, towarzyszące kazaniom pogrzebowym sąsia-
dowało z tonem panegirycznym i wspólnie przeplatało się w mowie pochwalnej. 
Jednak nawet w panegiryku wątki wanitatywne traktowane były nader poważnie. 
W XVII wieku vanitas miała wartość przede wszystkim dydaktyczną i podobnie 
jak w  średniowieczu służyła celom moralizatorskim. Stąd też niejednokrotnie 
w sztuce o tej właśnie tematyce pojawiają się wątki optymistyczne, nawiązujące do 
zmartwychwstania79.

Ulotność życia nakreślona została w kazaniu ku czci wspomnianej już Bar-
bary z Zochowskich Mintoft owej Czyżowej, gdzie bernardyn Adrian Kondrato-
wicz wspomniał, że gdy człowiek „żyje szczęśliwie, kwitnie według myśli, buja 
według upodobania, cóż z  niego będzie, gdy umrze? Gdy te wszystkie rzeczy, 

78 D. Künstler–Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996, 
s.  9–10; J.  Białostocki (Vanitas. Z  dziejów obrazowania idei „marności” i  „przemijania” w  poezji 
i sztuce, [w:] tenże, Płeć śmierci, Gdańsk 1999, s. 45) twierdzi, że jeden z najpiękniejszych korelatów 
idei vanitas to łacińskie „non omnis moriar”, co jest przede wszystkim charakterystyczne dla baro-
kowego klasycyzmu.

79 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 212; J. Białostocki, Vanitas. Z dziejów obra-
zowania..., s. 60, s. 79, s. 82, s. 95; T. Chrzanowski, Śmierć..., s. 211, s. 431; Zob. też D. Künstler–Lan-
gner, Idea vanitas..., s. 45–52; M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu..., s. 250–253; J. Muczkow-
ski, Taniec śmierci w kościele oo. Bernardynów w Krakowie, RK, R. 22:1929, s. 120–135; J. Barański, 
Motyw Tańca Śmierci. O  kulturowej erozji fi gury wyobraźni, „Medycyna Nowożytna: studia nad 
historią medycyny”, T. 6:1999, z. 1, s. 43–59; M. Latawiec, Przeraźliwe Echo Trąby Ostatecznej Do 
wieczności Wzywające. Przedstawienie „Tańca Śmierci” z krakowskiego kościoła oo. Bernardynów, 
„Problemy Współczesnej Tanatologii”, T. 7:2003, s. 339–345; M. Prejs, Obraz i słowo — barokowe 
redakcje motywu śmierci w kulturze polskiej, [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe mo-
derne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Moderne Europe — New World, New Civilisation? Prace 
naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chróścickiemu, pod red. T. Bernatowicza, Warszawa 
2009, s. 185–192.
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które zowiemy Bona corporis et fortunae, w  nic, w  obrzydliwość się obrócą”80. 
Ciekawie o  przemijalności i  marności życia ludzkiego napisał również kazno-
dzieja Franciszek Ellert w  oracji funeralnej Jadwigi z  Górskich Dąbskiej (zm. 
1684), kasztelanowej inowrocławskiej. Zdaniem duchownego — „te tu ziemskie 
rzeczy nigdy nie nasycą, tylko wielkiej nędzy i kłopotu nabawią. Bogactwa [...] 
obrócą się w ubósto, honory w zelżywość, wesele w płacz, obfi tość w niedostatek, 
rozkosz w boleści, młodość w zgrzybiałą starość, piękność urody w szpetność, 
zdrowie w chorobę, [a] żywot w śmierć [...] [Zatem — U. K.] życie nasze, któ-
re tak poważamy, jest igrzyska wizerunkiem oraz mizerii, gorzkości i  utrapie-
nia morzem, przez które, aby do szczęśliwego dopłynąć portu, wiele nawałno-
ści, szturmów, niebezpieczeństw wytrzymać potrzeba”81. Nurt vanitas znany był 
także w  kręgach protestanckich. Świadczy o  tym fragment kazania kaznodziei 
kalwińskiego Baltazara Łabęckiego (Łabędzkiego), który w mowie poświęconej 
Racheli Szemiotównie Nunhartowej (zm. przed 6 III 1629), horodniczynie wileń-
skiej, uznał, że „człowiek jest podobnym próżności. A nie tylko podobnym, ale 
i samą próżnością, którego dni jako cień przemijają. Wejźrzawszy zaś na żywot 
człowieczy i o  tym powiedzieć musimy, że jest vanitas, próżność [...] najlepsza 
cząstka żywota człowieczego jest dolor et labor, praca i boleść.[...] Widząc tedy, 
że człowiek podobien jest próżności, że dni jego przemijają jako cień, że żywot 
człowieczy pełen jest frasunków i boleści”82.

Podsumowując rozważania na temat ulotności życia ludzkiego, warto podać 
kilka opisów tego, co zdaniem kaznodziejów śmierć czyni z  ciałem człowieka. 
Pierwszy z  nich zamieścił franciszkanin Tomasz Dygoń w  oracji na wyprowa-
dzenie ciała Marcibelli z Wodyń Wodyńskiej Tryzniny (zm. 1651), podskarbiny 
wielkiej litewskiej. Według duchownego — „z tak ślicznej kreatury boskiej, z tak 
rozumnego stworzenia boskiego, z tak zdrowego, dużego, urodziwego człowieka, 
czyni [śmierć — U. K.] w oczach wszystkich w trumnie brzydkiego, czyni bryłę 
ziemi, czyni strawę dla robactwa”83. Drugi pochodzi z kazania Magdaleny z von 

80 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci..., k. [A3]–k. [A3]v.
81 [Franciszek Ellert], Brzeg Szczęsliwy Łodzi W Życiu [...] Paniey Jadwigi z Gorskich Dąbskiey 

Kasztellanowey Innowłocławskiey. Wiosłem Herbownego Drzewa Jaśnie Wielm. Ichmościow Panow 
Godziembow Dąbskich dopędzony. Kazaniem Pogrzebowym Przez [...] Zakonu S. Franciszka Strictio-
nis Observantiae ogłoszony, Warszawa 1684, k. A2; k. C.

82 [Baltazar Łabęcki/Łabędzki], Pociecha Ioba Swiętego, Męża wielkiey cierpliwości, Ku Pociesze 
Podana. Jako wszytkim zasmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaciolom, po zmarłey miłey przy-
iaciołce swey, tak też y inszym ludziom pobożnym Krześciańskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Panu 
zmarłey, Zacney Paniey Racheli Szemiotowny Piotrowey Nonhartowey Horodniczney Wileńskiey 
Starościney Orańskiey Rakańciskiey y Lawarzynskiey etc. Przez [...] Sługę słowa Bożego we Zborze 
Wileńskim. W Goycieniszkach, Roku Pańskiego 1629. Dnia 6. Marca, Lubcz [po 6 III 1629], k. A2v.

83 [Tomasz Dygoń], Controversia Tribunalu Niebieskiego między żywotem doczesnym światem 
przemiiaiącym y śmiercią nie użytą. Na Wyprowadzeniu Ciala [...] P. Macibelli Hippoliti Wodyn-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kazania i mowy funeralne jako element ceremoniału...

62

Holtów Czapskiej (zm. 1678), starościny parchowskiej, w którym jezuita Wojciech 
Józef Korpalewski napisał — „gdzie ona uroda, w której ją natura nie upośledziła? 
Gdzie powaga? Gdzie godność, którą od fortuny miała? Gdzie wysoki on rozsą-
dek? I ostry dowcip, który jej ze  skarbu niebieskiego dano? Niczego tu nie wi-
dać. Wszystka już ozdoba w popiele, gładkość w prochu, wspaniałość w grobie. 
[...] gdzie one kanaki, perły, łańcuszki? Gdzie [...] fraucymer? [Za]miast bogatych 
strojów, ciemna żałoba, [za]miast komitywy robactwo, [za]miast glancowanego 
lica, ropa się po twarzy rozlała, nie znamy jej, nie ta to”84. Trzeci zaś, na szczęście 
bardziej optymistyczny, znajduje się w mowie ku czci księżnej Katarzyny z Potoka 
Potockiej Radziwiłłowej (zm. przed 9 II 1643). Dominikanin Szymon Okolski na-
pisał w niej bowiem — „co się z tobą przy śmierci dziać będzie, jako się pokarmem 
robactwa staniesz, jako się rozsypywać w proch i popiół będziesz [...] [jednak — 
U. K.] na tym fundamencie założysz budynek cnoty, przybytek domu i duszy swo-
jej, między anielskimi delicjami wiekuisty pałac”85.

1.2. Kazanie jako element sarmackiego teatru śmierci
W XVII wieku nastąpiło szczególne nasilenie teatralizacji uroczystości pogrzebo-
wych. Był to swoisty „teatr śmierci” — tak zwana pompa funebris, która symboli-
zować miała odwieczną walkę życia ze śmiercią i ostateczny triumf życia wiecz-
nego. Ówczesny pogrzeb był uroczystością parateatralną, przez co łączył ze sobą 
sztuki plastyczne, architekturę, słowo, gest, ruch i muzykę. Wydarzenie to zajmo-
wało w obrzędowości sarmackiej najważniejsze miejsce. Zdaniem M. Korolki — 
„kunszt oratorski, podobnie jak kunszt aktorski, opiera się w jakimś stopniu na 
grze dramatycznej, która powoduje, że krasomówstwo jest swoistym spektaklem. 
Jest nim przede wszystkim oratorstwo religijne, które z  reguły jest składnikiem 
obrzędu odbywającego się w  miejscu uświęconym i  wyposażonym w  religijne 

skiey, Woiewodzinaki Podlaskiey Podskarbiney Wielkiey W. X. L. Starościney Brzeskiey, Suraskiey, etc. 
etc. Ogloszona W Grodnie w Horodnicy Przez Xiędza [...] Zakonu Braciey Mnieyszey de Observan: 
Kaznodzieię Generalnego, Conventu Grodzieńskiego Gwardiana. Roku 1651. dnia 17. Octobra. [...], 
Wilno 1651, k. Bv.–k.B2.

84 [Wojciech Józef Korpalewski], Obraz w Podobienstwach, Prawowierney chrześcianskiey Pani 
Albo Kazanie na Pogrzebowym Akcie [...] Pani Magdaleny z von Holtow Czapskiey, Starościny Par-
chowskiey Miane dnia siodmego Lipca w Kościele Komorskim Od [...] Roku M.DC.LXXVIII. Cum 
licentia Superiorum, Gdańsk 1679, k. [Aiiij]v.

85 [Szymon Okolski], Fundament Przeciw Fundamentowi. Duchowny przeciw światowemu. Na 
Obsequiach [...] Xiezny Na Birżach y Dubinkach Naywyższey Podkomorzyney W. X. Lit. etc. X. Ianu-
szowey Radziwiłowey, a z urodzenia swego Katharzyny z Potoka Potockiey Woiewodzianki Bracław-
skiey, etc. We Lwowie w Kościele Oycow Dominikanow od żałosney Rodzicielki J. M. P. Woiewodziney 
Sendomirskiey Mohylanki odprawowanych. Przez [...] Pisma ś. Doktóra y Regenta tegoż Zakonu wy-
stawiony y żałobą nakryty. [...], Lwów 1643, k. [B4].
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„dekoracje”86. Polska w okresie baroku, rozmiłowana w teatralnych, pompatycz-
nych manifestacjach, znała i organizowała rozbudowane uroczystości pogrzebo-
we. Teatralizacja odcisnęła swe piętno na wielu dziedzinach działalności zarów-
no kulturowej, jak i  literackiej. Widocznym jej skutkiem zaś była spektakularna 
i  ekspresywna komunikacja gestyczna. Podobnie na ten temat wypowiada się 
K. Dmitruk, zastępując słowo teatralizacja — terminem „rytualizacja”, i wyjaśnia, 
że osiągnęła ona największe rozmiary przy obrzędach religijnych i politycznych. 
W takich okolicznościach układ słów, gestów, ruchów i rekwizytów był dokładnie 
określony i kontrolowany. Badacz zasugerował także, że w przypadku ceremonii 
sakralnej bogactwu werbalnemu towarzyszyła zazwyczaj obfi ta oprawa ikoniczna 
i dźwiękowa. Tworzywem widowiska religijnego zaś był cały świat duchowy i ma-
terialny. Chrzest i pogrzeb należały do najważniejszych obrzędów religijnych od-
prawianych w takich okolicznościach. Zatem w dobie staropolskiej ugruntowało 
się zapożyczone z antyku przekonanie, że wszelkie wydarzenia rodzinne, takie jak 
uroczystości weselne czy żałobne, winny być upamiętnione literacko87.

W Polsce historię rozwoju liturgii pogrzebowej zamknąć można właściwie po-
między dwoma datami: 1070 (1080) a 1631 r. Dolną granicę wyznacza najstarsza 
księga liturgiczna — Sakramentarz Tyniecki, w której znajduje się opis obrzędu 
pogrzebu, górną zaś Rytuał Piotrkowski, wydany w oparciu o potrydenckie Rituale 
Romanum Pawła V z 1614 r., który w zasadzie zakończył proces romanizacji litur-
gii w Polsce88. Warto dodać, że od XIII wieku na terenie Polski zaczęto odprawiać 
trzy rodzaje pogrzebów. Pierwszym z nich był pogrzeb uroczysty (conductus ma-
ior), drugim — pogrzeb zwyczajny (conductus minor), trzecim zaś pogrzeb nad-
zwyczajny, czyli dziecka, położnicy bądź człowieka ekskomunikowanego.

W  tworzeniu się nowożytnej obrzędowości pogrzebowej zasadnicze miejsce 
zajmowały greckie i  rzymskie ryty pogrzebowe, z których zapożyczono niektóre 
obyczaje. Z antyku barok przejął zwyczaj wystawiania zwłok, mowę pogrzebową, 
obecność płaczek i archimimusa, ustawienie trumny na podwyższeniu, zawołanie 
„niech mu ziemia lekką będzie” oraz stypę. Tomasz Zieliński dodaje, że w atmos-
ferze dramatycznej świadomości brevitatis vitae, kiedy czas pomiędzy narodzi-
nami a  śmiercią stał się trudnym do uchwycenia momentem, powstała wystaw-

86 A. Nowicka–Struska, Ex fumo in  lucem..., s.  51, s.  61; M.  Korolko, O kunszcie oratorskim 
staropolskiego kaznodziejstwa, [w:] Kultura żywego słowa..., s. 56.

87 Por. J. Białostocki, Vanitas. Z dziejów obrazowania..., s. 86; H. Dziechcińska, Gest w staro-
polskim systemie komunikacji, [w:] Kultura żywego słowa..., s. 51; K. Dmitruk, Galaktyki kultury..., 
s. 24, s. 26; T. Zieliński, Kazania pogrzebowe w konwencji sarmackiej pompae funebrae, [w:] Od liryki 
do retoryki..., s. 193. Zob. też M. Miklaszewska, Znaczenie rytuału w życiu jednostki i społeczeństwa, 
„Problemy Współczesnej Tanatologii”, T. 6: 2002, s. 74–77; M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zacho-
du..., s. 329–336.

88 Por. A. Labudda, Liturgia pogrzebu..., s. 18.
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na celebracja uroczystości pogrzebowych. Warto pamiętać o tym, że dla dobrego 
chrześcijanina śmierć jest chwilą rozpoczęcia nowego życia, dlatego paradoksalnie 
uroczystości pogrzebowe mogły stanowić radosne święto, czego dowodem w sie-
demnastowiecznej Polsce były kilkudniowe stypy. Stąd stwierdzenie M.  Skwary: 
„śmiech, który na uroczystościach pogrzebowych może dziwić nas, ludzi XXI wie-
ku, miał jednak do spełnienia ważną funkcję — pozwalał oswoić i zneutralizować 
obce i nieznane. Ale był także znakiem dawnej kultury tanatycznej, w której — 
w przeciwieństwie do naszej, współczesnej — było miejsce na śmiech i radość”89.

Na przełomie XVI i XVII wieku zaczęto wprowadzać postanowienia soboru try-
denckiego, a katolicyzm stał się religią dominującą w Polsce. W tym czasie nastąpi-
ło także podporządkowanie się części hierarchii prawosławnej Stolicy Apostolskiej 
w ramach unii brzeskiej (1569 r.) i doszło do unii Kościoła ormiańskiego z Rzymem 
(1631 r.). Na tej podstawie szlachta ruska i litewska ulegała stopniowej polonizacji 
i wpływom płynącym z zachodniej Europy90. Istotną rolę w rzeczywistości potry-
denckiej odgrywał kult świętych i Matki Bożej91, którego przejawem był rozwój licz-
nych konfraterni oraz ruchów pielgrzymkowych do najważniejszych sanktuariów 

89 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 31; T. Zieliński, Kazania pogrzebowe w kon-
wencji..., s. 191; M. Skwara, Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografi a, Gdańsk 
2009, s. 54–55.

90 Por. W. Müller, Epoka baroku i sarmatyzmu, [w:] Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, 
pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1989, s. 223. Na temat sytuacji kościoła w tym czasie zob. W. Cza-
pliński, Blaski i cienie Kościoła katolickiego w Polsce w okresie potrydenckim, OiR, R. 14:1969, s. 5–25. 
Stosunek do śmierci i wieczności na podstawie tekstów o charakterze pogrzebowym i wspominko-
wym w prawosławnej kulturze ruskiej (ukraińskiej i białoruskiej) opisała A. Z. Nowak, Człowiek 
wobec wieczności....

91 Por. A. Datko, Kult maryjny — jego tradycja i znaczenie, PP, T. 1/2:1982, s. 49–50; J. Stefań-
ski, Życie liturgiczno–religijne..., s. 304; K. Górski, Problematyka historyczna kultu maryjnego, NP, 
R. 13:1961, s. 245. Na potrzeby niniejszego studium warto przytoczyć wybrane pozycje dotyczące 
kultu maryjnego w baroku: J. Pasierb, Najświętsza Maryja Panna w sztuce baroku, PP, T. 2:1984, 
s. 169–180; W. Łydka, Specyfi ka kultu maryjnego w Polsce w XVII i XVIII wieku, CzST, T. 12–13:1985, 
s. 11–29; J. Tazbir, Różnowiercy a kult maryjny, [w:] tenże, Świat panów Pasków. Eseje i studia, Łódź 
1986, s. 242–264; A. Witkowska, Staropolski „Atlas Marianus”, RHum, T. 34:1986, z. 2, s. 517–524; 
D. Mastalska, Polskie i franciszkańskie rysy Maryi w kazaniach o. Antoniego Węgrzynowicza OFM 
(1658–1721), TST, T. 12:1993, s. 393–405; taż, Barokowa symbolika maryjna w kazaniach Antoniego 
Węgrzynowicza OFM, „Studia Franciszkańskie”, T. 6:1994, s. 121–132; H. Dziechcińska, Z zagad-
nień wyobraźni. Wizerunek Matki Boskiej w piśmiennictwie hiszpańskim i w poezji polskiego baroku, 
[w:] Wyobraźnia epok dawnych: obrazy — tematy — idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom 
Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, pod red. J. K. Golińskiego, Bydgoszcz 2001, s. 181–191; B. Rok, 
Sanktuaria Maryjne ziem ruskich w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, [w:] Czasy nowożytne. 
Studia poświęcone pamięci prof. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego w 100 rocznicę urodzin, pod 
red. K. Matwijowskiego, Wrocław 2005, s. 137–147; K. W. Szwarocka, „Sarmacka bogini”. Kult ma-
ryjny w Polsce doby baroku, Toruń 2010.
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maryjnych. Sięgano także po cieszące się wówczas ogromną popularnością utwory 
hagiografi czne92. Zdaniem Mieczysława Brzozowskiego ówczesną religijność polską 
cechował swoisty antropomorfi zm, gdyż kult Maryi i świętych polegał rzeczywiście 
na oddawaniu czci istotom wyższym, ale jednak przypominających ludzi93. Warto 
dodać, że kult maryjny w Polsce nawiązywał do dogmatu o Niepokalanym Poczę-
ciu oraz Macierzyństwie Bożym Maryi i widoczny był zarówno w przedstawieniach 
malarskich, jak również w nazwie „Matka Boska”, czyli Dei Mater. Głęboka cześć dla 
Maryi wpłynęła na podniesienie pozycji kobiet nie tylko w ich rodzinach, lecz także 
w społeczeństwie. Z szacunkiem dla kobiety łączył się również szacunek dla dziec-
ka94. Charakterystyczną cechą polskiej pobożności maryjnej w XVII wieku był po-
nadto silny związek elementów religijnych z elementami narodowymi. Kult Matki 
Bożej był też ważnym składnikiem powstałego wówczas sarmatyzmu. Charakterys-
tyczną cechą tej pobożności było raczej emocjonalne przeżywanie niż intelektualny 
rozwój. W pogłębianiu wiary pomagały wiernym zakony kontemplacyjne, dające 
świadectwo wysokim ideałom życia chrześcijańskiego95.

Cześć Maryi oddawała Zofi a z Dąbrowicy Lanckorońska (zm. 1645), kasztela-
nowa sądecka, która zdaniem karmelity bosego Jędrzeja Cyrusa na tę okoliczność 
„posty zwyczajne, póki zdrowie lepsze służyło [...] w Soboty, w Wigilie Najświętszej 
Panny i innych Świąt uroczystych” zachowywała96. Dorota z Ojźrzanowa Barżyna 

92 Na temat wzoru świętego zob.  J.  Związek, Św.  Stanisław Szczepanowski w  polskim kazno-
dziejstwie do końca XVIII wieku w świetle kazań, AnC, R. 11:1979, s. 615–638; J. M. Małecki, Kult 
św. Magdaleny de Pazzi w barokowym Krakowie, „Folia Historica Cracoviensia”, Vol. 4/5:1997/1998, 
s. 177–184; K. Panuś, Wzorce osobowe św. Wojciecha w kaznodziejstwie polskim. Zarys problematy-
ki, AnC, R. 32:2000, s. 185–218; J. Misiurek, Kult świętego Józefa i jego wartości duchowe, „Kaliskie 
Studia Teologiczne”, T. 1:2002, s. 369–381.

93 M.  Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII), [w:]  Dzieje teologii katolickiej 
w Polsce, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 1: Teologia humanistyczna, pod red. M. Rechowi-
cza, Lublin 1975, s. 397; K. Sokołowska, Świeckich drogi..., s. 39–49; M. L. Niedziela, Próba okre-
ślenia mentalności człowieka wierzącego epoki baroku na podstawie opisu cudów z  Sanktuarium 
Matki Bożej Boreckiej, [w:] Studia i materiały z dziejów nowożytnych, pod red. K. Matwijowskiego, 
S. Ochmann–Staniszewskiej, Wrocław 1995, Prace Historyczne 13, s. 135–146.

94 Por. W. Łydka, Specyfi ka kultu maryjnego..., s. 29; D. Złotkowski, Barokowa oprawa pogrzebu 
Konstancji Słuszczanki Denhoff owej i  jej syna Stanisława Ernesta Denhoff a, [w:] Wesela, chrzciny 
i pogrzeby..., s. 270; B. Popiołek, Kobiecy świat..., s. 60–61. Zob. też B. R. Vitkauskienė, Kult maryjny. 
Obraz jako jeden z przejawów kultu maryjnego w Wielkim Księstwie Litewskim, tłum. B. Kalęba, 
[w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 268–281, gdzie autorka omawia historyczny roz-
wój ikonografi i maryjnej na Litwie.

95 Por.  W.  Łydka, Specyfi ka kultu maryjnego..., s.  21; T.  Piersiak, Barokowa sztuka..., s.  96; 
W. Müller, Epoka baroku..., s. 221–222.

96 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Mądra Th ekuita, Na Pogrzebie [...] P. Zophiey z Dąbrowice Lanc-
korońskiey, Kasztellanki Sądeckiey, Małogorskiey, etc. Starosciney, Przez [...] Karmelitę Bossego: Ka-
thedralnego Kościoła Krakowskiego Kanodzieie Ordinariusza Wystawiona. [...], Kraków 1645, s. 19.
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natomiast na „każdy dzień u Panny Marii na Nieszporze bywała, a nim w ławce 
usiadła, długo się w Ciborium modliła, na niższym stopniu twarz przed Najświęt-
szym Sakramentem z pokorą, jak przed Panem położywszy”97. Zmarła odbywała 
także częste peregrynacje do sanktuariów maryjnych, w tym na Jasną Górę98. Ka-
tarzyna Szczawińska (zm. 1661), starościna łęczycka, zaś zdaniem reformata Jó-
zefa Dambrowskiego „co dzień się w nabożeństwie przeciw Najświętszej Pannie 
pomnażała, kiedy tej miłościwej Matce ta Córka nabożna Różane wianki ust swo-
ich i serca bogomyślną pracą uwite za miły co dzień oddawała prezent”99. Ciekawą 
postacią była także wspomniana już księżna Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa 
(zm. 1694), która zdaniem jezuity Piotra Dunina czciła świętych i starała się ich 
naśladować w życiu codziennym — „po Przenajdroższej Bogurodzicy Pannie, naj-
ukochańszy jej był Józef Święty, któremu przed wszystkimi Świętymi [...] ołtarze 
wystawiała, zdobiła i prawie się w nabożeństwie ku niemu rozpływała”100. Zmarła 
modliła się także do św. Teresy, św. Ignacego i św. Franciszka Ksawerego, a za przy-
kładem św. Franciszka Borgiasza — „na każdy miesiąc Patrona jakiego ze Świętych 
rada bardzo [...] brała”101 i cześć mu oddawała. Ponadto, jak wspomnina Dunin, „na 
każdy dzień osobnemu Świętemu albo Świętej duszę i zbawienie swoje w opiekę 
i staż oddawała i cnotę ich jakąś do naśladowania sobie obierała. Do czego też jed-
nego z naszych [tj. jezuitów — U. K.] poważnego Teologa zażyła, aby jej był zebrał 
i króciuchno opisał osobliwsze na każdy dzień Święte, co też pilno i pracowicie do 
wielkiego Księżny gustu i ukontentowania uczynił”102. Kult świętym patronom od-
dawała także Maria Anna z Kazanowskich Jabłonowska (zm. 1687), wojewodzina 
i generałowa ziem ruskich. Nieboszczka czciła św. Antoniego, św. Franciszka z Asy-
żu, św. Józefa i św. Franciszka Ksawerego, „którego dla przygód swoich, u Boga za 
przyczyńcę obrała sobie była. I zdał się ten Ś[więty] przyjąć jej przychylność, bo 
w różnych niebezpieczeństwach pomocy jego doznawała”103.

Warto dodać, że od drugiej połowy XVII wieku nastąpiło obniżanie pozio-
mu intelektualnego elit, jak również spadek poziomu kulturalnego całego społe-

97 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 29.
98 Tamże, s. 34.
99 [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą..., s. 24.
100 [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony Przy Exekwiach Naiaśnieyszey Swięte-

go Państwa Rzymskiego, Na Ołyce y Nieswiezu Xięzny [...] Katarzyny Sobieskiey Radziwiłowey 
W. X. L. Podkanclerzyny y Hetmanowy. Hrabiny Na Mirze y Biały Przez [...] Societatis Iesu Na Ka-
zaniu W Kościele Skaryszowskim Płockiey Diecezyi Nad Wisłą Mianym. Zkąd do Nieświeża solennie 
wyprowadzona, Roku od Narodzenia Pańskiego 1694. Dnia 15 Października, Warszawa [po 15 X 
1694], k. A2v.

101 Tamże.
102 Tamże oraz [Piotr Dunin] Tarcze Się Świecą Y Przy walnych..., k. Dv.
103 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 45–46.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



67

Kazanie jako element sarmackiego teatru śmierci

czeństwa. Wpływ na taki stan rzeczy miały ciężkie warunki życia, upadek szkół 
parafi alnych, trudności w  działalności kolegiów jezuickich oraz skostnienie 
ośrodków uniwersyteckich. Ponadto w okresie tym górę nad krytycyzmem i stop-
niowym rozważaniem kwestii wiary wziął umysłowy regres, który uwidaczniał 
się w  płytkiej pobożności i  umartwianiu się. Był to swoisty powrót do praktyk 
średniowiecznych, czy wręcz do średniowiecznej pobożności ludowej. Owe prak-
tyki przejawiały się w skłonności zbliżania się Boga do sfery ludzkiej przez kult 
Człowieczeństwa Chrystusa (który odzwierciedlał się w działalności bractw reli-
gijnych), w rozbudowanej obrzędowości bożonarodzeniowej i pasyjnej, w wido-
wiskach Męki Pańskiej, w tworzeniu zeświecczonych kolęd, jak również w nad-
miernym ascetyzmie104.

O Joannie Snopkowskiej (zm. przed 19 I 1671), chorążynie latyczewskiej, kar-
melita bosy Stanisław Frezer powiedział, że „skrycie i  potajemnie [...] tylko do 
wiadomości Boga i spowiedników ciało swoje różnie a ciężko marnowała, często 
bardzo ostrymi je i żelaznymi łańcuszkami dręcząc i włosiennicą okrywając, cze-
go jako się nikt po niej nie spodziewał [...] że pod jedwabną szatą z ostrych ości 
wpleciona włosiennica; kto by się spodziewał, że przy złotym łańcuszku [...] na 
piersiach zawieszonym — druciany łańcuszek krwawi pieszczone ciało”105. Ponad-
to w każdy piątek Snopkowska wymierzała sobie dyscypliny „z wielkim zbudowa-
niem domowych i przykładem do pobożności” oraz posty „częścią potajemnie, 
częścią za uproszeniem Przyjaciela swego [tj. męża — U. K.] wiernie zachowywa-
ła”106. Zofi a z Wielkiej Wsi Giżycka, sędzina wieluńska, zaś zdaniem paulina To-

104 Por.  W.  Müller, Epoka baroku..., s.  229; A.  Nowicka–Jeżowa, Feniks w  popiołach. Uwagi 
o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku, [w:] Literatura i kultura polska „po potopie”, pod 
red. B. Otwinowskiej, J. Pelca, Wrocław 1992, s. 122–123, s. 132–133; M. Kosman, Litewskie kaza-
nia pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku, OiR, R. 17:1972, s. 101; J. A. Drob, Model człowieka 
wieku XVII w kazaniach Bernarda Gutowskiego, RHum, T. 29:1981, z. 2, s. 102–111. M. Brzozowski 
(Teoria kaznodziejstwa..., s. 392) stwierdził, że barok przerzucił ponad renesansem pomost ku śred-
niowieczu i skupił się przede wszystkim na psychicznej sferze życia ludzkiego, stając w opozycji do 
renesansu, w którym interesowano się zjawiskami fi zycznymi. Na temat życia zakonnego w epoce 
potrydenckiej zob. E. E. Wróbel, Życie religijne i zakonne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku, 
[w:] Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce 1605–2005. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum 
historyczno–teologicznego. Aula Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21–22  listo-
pada 2005, pod red. A. Ruszały, Kraków 2005, s. 15–38; K. Panuś, Wkład Karmelitów Bosych w ka-
znodziejstwo polskie, [w:] Cztery wieki..., s. 245–260.

105 [Stanisław Frezer], Połow Do Wieczności Dwoch Iednorozcow W Sławnym Zwierzyncu, [...] 
PP. Fredrow Od Smierci Złowionych [...] Pana Karola z Pleszewic Fredra Starostę Krosinskiego y [...] 
Paniey Ioanny Snopkowskiey Chorążyney Latyczewskiey, Rodzonych, Przy spolnym Ich Mściow Po-
grzebowym Akcie, W  Kosciele Przemyslkim WW. OO. Karmelitow Bossych Kazaniem Ogłoszony 
przez [...] tegoż Zakony W Elwowie, [Lwów?] 1671, k. E.

106 Tamże, k. E–k. Ev.
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biasza Czechowicza — „hojnymi częstokroć łzami fi gurę zbawiciela Pana zakrwa-
wionego skrapiając — najmniejszym się robaczkiem czyniła”107. Cześć Jezusowi 
i Marii oddawały także Maryna z Obryńskich Sokolińska oraz wspomniana już 
Zofi a z Druckich Lubeckich Laskowska, która „się do ukrzyżowanego Pana rzew-
nym afektem przywiązała [...], którego najdroższą mękę jako skarb jedyny duszy 
swej i  często i  nabożnie rozbierała, któremu w  fi gurze jego nabożnie a  uprzej-
mie znaki miłości — całując pokornie — wyrządzała”108. Nieboszczka oddawa-
ła ponadto cześć „Matce świętej nadziei”, z którą się „usługą pobożną zniewoliła 
i przywiązała”109. Wspomnieć wypada również Barbarę ze Żmigrodu Mniszkową 
(zm. 1653), starościnę sanocką, która „każdy dzień prawie aż do śmierci w pa-
miątce męki Chrystusowej, w ranach jego świętych mieszkała”110. Na szczególną 
uwagę zasługuje także wspomniana już Maria Anna z Kazanowskich Jabłonow-
ska, która „przed ołtarzem Męki Chrystusowej często się rozpłakawszy Tajemnice 
śmierci Jezusowej ze  łzami rozmyślała”111. W  oracji pogrzebowej Jabłonowskiej 
przeczytać możemy ponadto, że zmarła osobiście uczestniczyła w inscenizacjach 
drogi krzyżowej, przez co „krzyż na ramiona, powróz na szyję wziąwszy, bosymi 
nogami po ulicach chodziła, tak sobie imaginując, jakoby po Jerozolimie z cier-
piącym Chrystusem drogę odprawowała, a co on krwią ślady naznaczał, to ona 
łzami ścieżki polewała”112.

Na tle tak rozbudowanej religijności doby baroku łatwo znaleźć usprawiedli-
wienie na modę organizowania niezwykle barwnych pogrzebów, w czasie których 
kazaniom przypadło ważne miejsce. Wpisując siedemnastowieczne kazania po-
grzebowe w nurt sarmackiej pompae funebrae, trzeba wziąć pod uwagę ich wielo-
aspektowość i złożoność. Przyczyn występowania tego zjawiska należy upatrywać 
w dwóch czynnikach. Pierwszym z nich jest zmiana światopoglądu siedemnasto-
wiecznych mieszkańców Rzeczypospolitej, którzy wypełnili go egzystencjalnym 
niepokojem. Drugim zaś jest rozwój sarmatyzmu, czyli prądu kreującego wize-
runek ówczesnego szlachcica i  magnata, który oddziaływał na charakter litera-

107 [Tobiasz Czechowicz], Pole Buyney Pasze..., k. [B4]v.
108 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. C oraz [Michał Ginkiewicz], Kaza-

nie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. [D4]v.–k. E.
109 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. [D4]v.–k. E.
110 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Lew Wesoło odchodzący, od Rzeki uczęstowany. 

W Kazaniu Przy Exequiach świętey Pamięci [...] P. Barbary ze Zmigroda Mniszkowey Kasztellanki 
Sądeckiey, Starościney Sanockiey, etc. etc. W osobie Chrystusowey ukazany w Dukielskim Kościele 
Dnia 23. Maia Roku Pań: 1653. Przez [...] Zakonu S. Franciszka Reformatow S. Th eologiey Lectora. 
Za dozwoleniem Urzędu Duchownego, Kraków 1653, k.[B4].

111 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 25.
112 Tamże, s. 26.
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tury funeralnej113. Szczegółowe analizowanie ceremonii pogrzebowej nie mieści 
się w ramach niniejszego studium, warto jednak zaznaczyć, że tematyka ta po-
siada wyjątkowo bogatą literaturę114, a dokumentami zdradzającymi obyczaje po-
grzebowe XVII wieku są m.in. pamiętniki, testamenty, rachunki i kazania. Cenne 
uzupełnienie stanowią także przedmioty pełniące liturgiczne lub paraliturgiczne 
funkcje, do których zaliczyć należy żałobne ornaty, nagrobne chorągwie oraz por-
trety trumienne ze srebrnymi tablicami herbowymi i inskrypcjami115.

Pogrzeby barokowe, zarówno katolików, jak i przedstawicieli innych wyznań, 
były niezwykle wystawne, mimo iż większość testatorów wyrażała życzenie, by po-
chować ich skromnie, bez żadnej pompy. B. Popiołek pisze, iż dyspozycje odnoś-
nie do organizacji pogrzebu nie były regułą. Jedni bowiem pozostawiali te kwe-
stie woli i decyzji egzekutorów testamentu, inni zaś posiadali szczególne życzenia, 
dokładnie wyznaczali miejsce pochówku, rodzaj trumny i strój żałobny, określali 
sumę na pokrycie kosztów pogrzebu, obliczali wysokość legatów dla rozmaitych 
zgromadzeń klasztornych i  bractw dewocyjnych, liczbę mszy zadusznych i  ka-
płanów, mających brać udział we mszy pogrzebowej. Testatorzy pamiętali nawet 
o takich drobiazgach, jak ciężar i rodzaj świec na ołtarzach, rodzaj ćwieków przy 
trumnie, czy też liczba dań podawanych ubogim podczas stypy. Często testatorzy 
prosili także o zamówienie wręcz absurdalnej w swej liczbie mszy świętych, które 
miały być odprawiane w kilku kościołach w mieście. Jednakże pomimo wszela-
kich sugestii i  dyspozycji najczęściej wyrażanym życzeniem — zarówno wśród 

113 Por. T. Zieliński, Kazania pogrzebowe w konwencji..., s. 189–190.
114 Zagadnienie liturgii pogrzebu jest tematem niezwykle ciekawym i ma charakter interdy-

scyplinarny, o czym świadczy zainteresowanie tą dziedziną archeologów, etnografów, historyków 
Kościoła i sztuki, jak również antropologów. Pokłosiem tych badań jest bogata literatura na temat 
pogrzebu: A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921; K. Matwijowski, Uroczy-
stości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu, Wrocław 1969; Pogrzeb, [w:] Encyklopedia 
staropolska ilustrowana, Warszawa 1972, t. 4, s. 53–58; J. A. Chróścicki, Pompa funebris. Z dzie-
jów kultury staropolskiej, Warszawa 1974; M.  Rożek, Uroczystości w  barokowym Krakowie, Kra-
ków 1976; E. Kowecka, Oprawa i ceremonia pogrzebu Jana Klemensa Branickiego w 1777, KHKM, 
R. 40:1992, nr 4, s. 493–510; E. Kizik, Für sich und seine Erben. Kwatery grobowe w nowożytnym 
Gdańsku, KHKM, R. 42:1994, nr 3/4, s. 325–344; tenże, Naenia Funebris..., s. 287–315; tenże, Uczeń, 
nauczyciel i Śmierć. Pogrzeb w życiu codziennym szkoły w mieście hanzeatyckim (XVI–XVIII w.), 
KHKM, R. 44:1996, nr 3, s. 271–289; tenże, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. 
Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998; M. Miklaszewska, Relikty przeszłości w ob-
rzędach pogrzebowych, „Problemy Współczesnej Tanatologii”, T. 4:2000, s. 217–220; D. Złotkowski, 
Barokowa oprawa pogrzebu Konstancji Słuszczanki Denhoff owej i jej syna Stanisława Ernesta Den-
hoff a, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby..., s. 261–271; A. Ciesielska, Cmentarzyska jako źródła do 
badania struktury społecznej, [w:] Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia lednickie. Spotkanie 11, 
pod red. W. Dzieduszyckiego, J. Wrzesińskiego, Poznań 2009, s. 43–47; A. Janowski, Dokumentacja 
fotografi czna w badaniu cmentarzysk, [w:] tamże, s. 403–409.

115 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 49; J. A. Chróścicki, Pompa funebris..., s. 43.
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katolików, jak i protestantów — była prośba „o godny chrześcijanina, ale skromny 
pogrzeb, bez zbędnej światowej pompy i wystawnych ceremonii”116.

Skromny pogrzeb pragnęła mieć wspomniana już Helena Szemiotówna Sta-
chowska, skarbnikowa wiłkomirska. Jezuita Wawrzyniec Janowicz, głosząc kazanie 
na jej pogrzebie, zaznaczył, iż „okazała się i w tym jej pokora, gdy testamentem 
i usilną za żywota prośbą warowała, aby bez żadnej pompy, bez katafalków, bez 
zaciągów Przyjacielskich, w  szarzyźnie i  prostej trumnie, jeno przy największej 
frekwencji Kapłanów i ubogich grzebiona była”117. Podobne pragnienie tuż przed 
śmiercią miał hetman wielki i  wojewoda wileński Krzysztof Radziwiłł Piorun 
(zm. 1603), który polecił, by go pochowano w przygotowanej na ten cel kaplicy zbo-
rowej na zamku w Birżach. Prosił ponadto, żeby w uroczystościach pogrzebowych 
obecna była jedynie najbliższa rodzina i przyjaciele. W taki sam sposób postąpił 
syn hetmana, kasztelan wileński Janusz w 1620 r., prosząc, by pochowano go we 
wzniesionym przez siebie zborze w Dubinkach. Również książę Mikołaj Radziwiłł 
Sierotka (zm. 1616) zażyczył sobie skromnego pogrzebu i pochówku w kościele 
nieświeskim, zatem gdy zmarł, rodzina musiała dostosować się do wskazówek za-
wartych w testamencie. Warto dodać, że na początku XVII wieku doszło do znacz-
nego zbliżenia formy pogrzebów u protestantów i katolików. Zwłaszcza protestanci 
przestali krytykować katolicką wystawność. W  późniejszym czasie zdarzało się, 
że z ostatnią wolą umierającego, sugerującego skromny pogrzeb, nie zgadzała się 
jego rodzina. Członkowie rodu chowali zmarłego z wielką pompą, traktując to wy-
darzenie, jako okazję do ukazania swej potęgi i bogactwa118. Taka sytuacja miała 

116 B. Popiołek, Woli mojej ostatniej Testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do hi-
storii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009, s. 75–79; S. Nasiorowski, „List Pasterski”..., 
s. 206–208. Zob. też testament Marcibelli Anny Hlebowiczówny Ogińskiej, wojewodziny trockiej, 
spisany w Rosi 28 VIII 1681 (AGAD, AR XI, sygn. 38). Na temat tradycji sporządzania testamentów 
w kulturze prawosławnej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej zob. A. Z. Nowak, Człowiek 
wobec wieczności..., s. 72–86.

117 [Wawrzyniec Janowicz], Reszta Pociech W Umbrach..., k. Dv.
118 Por. M. Kosman, Litewskie kazania pogrzebowe..., s. 89–90. Podobnie sądzi B. Kaczorowski, 

Sarmatyzm — staropolska formacja kulturowa, PP, T. 12:1985, s. 372; M. Paknys, Śmierć..., s. 743–
744. Zob. też S. Ochmann, Pogrzeb magnata w XVII wieku w świetle rachunków, [w:] Z dziejów i tra-
dycji Srebrnego Wieku, pod red. J. Pietrzaka, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1108, Historia 
LXXV, Wrocław 1990, s. 73–74; M. Jarczykowa, Kultura funeralna kręgu Radziwiłłów birżańskich 
w świetle kazań pogrzebowych z pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Studia bibliologiczne, t. 6, Kultura 
staropolska — regionalia śląskie — szkice i komunikaty, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Katowice 1993, 
s. 40–51; M. Walter–Mazur, Ars moriendi, pompa funebris i muzyka w siedemnastowiecznych Niem-
czech, „Barok”, R. 12:2005, s. 16–18; K. Cieślak, Kościół — cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku 
(XV–XVIII w.). „Długie trwanie” epitafi um, Gdańsk 1992, s. 104. Wymieniona jako ostatnia badacz-
ka zasugerowała, że liturgia protestancka, w odróżnieniu od katolickiej, była skromna. O określonej 
porze bowiem zmarłego protestanta niesiono w kondukcie żałobnym do kościoła, gdzie natych-
miast odbywał się pogrzeb. Wygłaszano tylko jedno kazanie, a liczba śpiewanych pieśni ograniczała 
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miejsce w przypadku Krystyny Woynianki Kuncewiczowej (zm. przed 8 II 1685). 
Bazylianin Józef Pietkiewicz, głosząc mowę funeralną, wspomniał, że wojewodzina 
brzeska tuż przed śmiercią „prześwietne potomstwo swoje obligowała, aby żad-
nych spes na pogrzeb Jej nie czyniono, ale po prostu i bez kazania pogrzebiono”119. 
Rodzina uszanowała wolę zmarłej i w „dzień pogrzebu [postawiono — U. K.] gołą 
trumnę na ziemi gołej, cztery świece tylko po rogach przydawszy [...] Tak Matka 
chciała i przykazała i tak bez kazania i muzyki, i msze święte i kondukt tego dnia 
odprawiono”120. Nazajutrz jednak „wszystek kościół obito, katafalk bogato ubra-
no, świecami i ogniami kościół napełniono, muzyką, kazaniem i tym podobnymi 
ceremoniami pogrzeb wspaniale ozdobiono [...] Wczoraj się tak stało, jak Matka 
chciała. Dziś zaś jako synowska pobożność kazała” 121.

Zatem pompa pogrzebowa zależała przede wszystkim od przynależności sta-
nowej, przez co była sprawą ambicji i honoru członków rodziny. Zwłaszcza dla 
górnej warstwy szlachty wystawny pogrzeb stanowił niepisany obowiązek, „któ-
remu trzeba było uczynić zadość, aby udowodnić, że uczestniczy się w wyścigu, 
którego celem było utrzymanie prestiżu”122. Do zorganizowania tego typu uro-
czystości zamożne rodziny angażowały teologów, architektów, rzeźbiarzy, malarzy 
i złotników. Koszty poniesionone na zorganizowanie pogrzebu Teodory Krystyny 
Sapieżyny (zm. 1652), podkanclerzyny litewskiej, musiały być ogromne, skoro 
bernardyn Aleksy Piotrkowczyk — piewca na jej pogrzebie, wypomniał pogrą-
żonemu w żałobie Kazimierzowi Leonowi, że „na ozdobę pogrzebową kosztu nie 
żałując”, za miłość małżeńską się odwdzięczał123. W  kazaniu funeralnym Anny 

się do trzech. Ceremonie kościelne kończyły się po złożeniu ciała do grobu, gdyż nie uznawano 
żadnych mszy za spokój duszy. Natomiast wśród katolików wystawne pogrzeby na wzór magnaterii 
zaczęli organizować także zamożni mieszczanie, zob. S. Tomkowicz, Pogrzeb zamożnego mieszcza-
nina krakowskiego XVII wieku, RK, R. 1:1898, s. 75–89.

119 [Józef Pietkiewicz], Sen Słodki Pobożney Smierci..., k. B2–k. B2v.
120 Tamże.
121 Tamże.
122 Por. S. Baczewski, Propagandowa rola szlacheckiego pogrzebu z XVII wieku w świetle kazań po-

grzebowych, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby..., s. 203. Zob. też J. A. Chróścicki, Pompa funebris..., s. 62.
123 [Aleksy Piotrkowczyk], Iasnosc [...] P. Th eodory Krystyny Hrabianki z Tarnowa Sapiezyny 

W. K. L. Podkanclerzyny Orszańskiey, Wołpińskiey, etc. etc. Starosciney. z Ambony Wileńskiey, w Ko-
ściele S. Michała Panien Zakonnych S. Franciszka. Przez [...], tegoż Zakonu Braciey, y Siostr Mniey-
szych, Prowincyała: przy Akcie pogrzebowym w Roku Pańskim 1652. Dnia 17. Decemb. Niezamroczo-
na Pokazana, Vilnae, Typis Academ. Societ. Iesu, A.D.M.DC.LIII, Wilno 1653, k. F2v. Zob. też [Rafał 
Janczyński/Jączyński], Prawdziwy Sędzia Serce Niewinne. Albo Krótkie Kazanie miane na Exekwiach 
[...] Paniey [...] Helzbiety z  Gosławic Wołłowiczowney. Głowney Starościney Ziemie Zmoydzkiey, 
Upitskiey, Zzawelskiey, Poiurskiey, Gądzynskiey, Rudnickiey, Kobryńskiey, Sokolniskiey etc. etc. Dzie-
rzawczyney. Dnia 4. Miesiąca Stycznia w Roku 1636. W Kościele Brzeskim Kollegium Sapieżańskiego 
Societatis Iesu. Przez [...] Societatis Iesu W Lubl U Wdowy Pawła Konrada [Lublin, po 4 I 1636], 
k. Ciij.
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z Jakubowic Ligęziny (zm. przed 23 III 1638), podskarbiny wielkiej koronnej, zna-
lazła się natomiast wzmianka, że pokrycie wydatków niezbędnych na zorganizo-
wanie uroczystości pogrzebowej wzięły na siebie dzieci nieboszczki — „ochotnie 
wielki koszt na pogrzeb łożyli i za najmniejszej literki ręki zmarłej Jej Mości poka-
zaniem bez zmarszczenia płacili”124.

Warto podkreślić, że obyczaje magnackie nawiązywały do pogrzebów królew-
skich125. Przejawiało się to przede wszystkim w  paradnym eksponowaniu zwłok 
— zazwyczaj zabalsamowanych, które wystawiano w specjalnie przygotowanej ka-
plicy lub komnacie. W kościele wznoszono castrum doloris (tzw. „twierdzę bólu”), 
czyli katafalk ozdobiony herbami, emblematami, chorągwiami i  elementami ar-
chitektury okazjonalnej. Otaczano go setkami świec, lamp, lichtarzy i sytuowano 
w centralnej części kościoła126. Katafalki magnackie, zazwyczaj purpurowe i przy-
ozdobione żałobnymi chorągwiami, nawiązywały do treści herbowych i kształtem 
przypominały zamek. Metaforyczne określenie katafalku odnaleźć możemy w ora-
cji ku czci Barbary z Zochowskich Mintoft owej Czyżowej, podkomorzyny wileń-
skiej, gdzie bernardyn Adrian Kondratowicz napisał, że „jest to katedra doktorska. 
Grobowe deski są to księgi. Ciało i kości dusze próżne [zatem katafalk — U. K.], 
jest to wielki, wielce mądry nauczyciel”127. W kazaniu pogrzebowym poświęconym 
Dorocie Gnińskiej, wojewodzinie chełmińskiej, cysters Bernard Jasłowski zasuge-
rował natomiast, by przy katafalku nieboszczki postawić symbol owieczki, która 
miała obrazować „świątobliwe pożycie J. W. heroiny — jako pokorę, skromność 
i kontemplację. Ufundowana [bowiem — U. K.] dobrze w pokorze nikogo okiem 
nie przenosiła, skromnie [...] znosiła krzywdy, ale co znakomitszego — ustawiczną 
w Bogu [...] zabawiała się kontemplacją”128. Wspomnieć należy także Marię Annę 
z Kazanowskich Jabłonowską, po której śmierci ciało spoczywało przez trzy dni 
w kamienicy Bojmowskiej we Lwowie, „a msze święte po wszystkich kościołach ka-
tolickich od rana aż do południa odprawowali kapłani”129. W szpitalach zaś w tym 
czasie rozdawano obiady i obfi te jałmużny dla chorych i biednych. Następnie ciało 

124 [Marcin Hincza], Kleynot Koronny Abo Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Anny z Iakubowic Li-
gęziney, Podskarbiny Wielkiey Koronney, Starościney Olsztynskiey: Ktore miał w Kościele śś. Piotra y 
Pawła w Krakowie [...] Societatis Iesu Rector tegoż Collegium Roku 1638. Księżyca 23. Marca. Z do-
zwoleniem Starszych, Kraków [po 1 V 1638], k. A3.

125 Na temat przebiegu królewskiego pogrzebu zob. M. Matwijów, Pogrzeb królowej Ludwiki 
Marii we wrześniu 1667 r., [w:] Studia i materiały z dziejów nowożytnych..., s. 64–86. W kwestii 
przygotowań do uroczystego pogrzebu i jego przebiegu zob. K. Dmitruk, Galaktyki kultury..., s. 31–
34; J. A. Chróścicki, Oswajanie śmierci pięknem, „Barok”, R. 11:2004, nr 1, s. 17–30.

126 Szerzej J. A. Chróścicki, Pompa funebris..., s. 95–225.
127 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci..., k. A2.
128 [Bernard Jasłowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski..., k. Cv.
129 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 118–119.
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nieboszczki przeniesiono do kościoła jezuickiego, gdzie złożono je na katafalku, 
który obito „bogatą materią” i ozdobiono „jarzącymi świecami, od całego prawie 
miasta Lwowa”130.

Świątynię dekorowano żałobnym materiałem, a jej wnętrze chroniono przed 
dopływem światła. Charakterystycznym elementem sarmackiego pogrzebu był 
portret trumienny, który ukazywał nieboszczyka (tzw. „osobę nieboszczykow-
ską”) jako żywego, a jego kształt i wielkość określały boki trumny. Kondukt żałob-
ny składał się z setek, a nawet tysięcy osób, które z żalem żegnały zmarłego. Zda-
rzało się, że pogrzeb odbywał się nawet kilka miesięcy po zgonie. Taka sytuacja 
miała miejsce w przypadku Maryny z Obryńskich Sokolińskiej (zm. 1640). Jezuita 
Stanisław Ostrożański, głosząc kazanie na jej pogrzebie, podkreślił, że nieboszcz-
ka zmarła 11 maja 1640 r., a pogrzeb odbył się wprawdzie tego samego roku, ale 
dopiero 25  września — „niedawno śmierć dnia jedynasteg[o] Maja ten snopek 
urżnęła, a w septembrze jako dzisiaj dwudziestego piątego na tym żałosnym kata-
falku, między gęstymi świecami i kagańcami położyła”131.

Zmarłego układano w trumnie dębowej, hebanowej lub mahoniowej i za-
opatrywano w tablicę imienną. Trumnę wkładano następnie do drugiej metalo-
wej (cynowej lub miedzianej), która dodatkowo obita była drogimi materiałami 
i  srebrnymi lub złotymi gwoździami. Zdaniem Adama Górskiego od czasów 
nowożytnych na trumnach zaczęły pojawiać się wiadomości biografi czne do-
tyczące zmarłego — data urodzin, pełniona funkcja społeczna (w przypadku 
kobiet nazwisko męża) oraz data zgonu. Były to dane uniwersalne dla wszyst-
kich grup społecznych. Na trumienkach dzieci natomiast zamieszczano wia-
domości na temat ich rodziców z pokreśleniem ich szlacheckiego pochodzenia 
i  posiadanego majątku. Na szlacheckich sarkofagach malowano także herby 
i umieszczano cytaty biblijne, które często były motywem przewodnim kazania 
pogrzebowego132.

130 Tamże.
131 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. [A4]v. Warto dodać, że w XVII wie-

ku wykonywano także „typowe” konterfekty trumienne dzieci, zob. J. Dziubkowa, Wizerunek dziec-
ka na portrecie trumiennym, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego..., s. 301–324.

132 A. Górski, Zespoły trumien..., s. 172. A. Labudda (Liturgia pogrzebu..., s. 210) wyjaśnia), że 
trumna w dzisiejszym rozumieniu — choć znana od dawna — nie od razu znalazła się w powszech-
nym użyciu. Biedniejszych chowano w trumnach zbitych z desek lub wydrążonych w pniu drzewa, 
bogatszym zaś stawiano grobowce. Rozpowszechnienie się trumien nastąpiło dopiero na przełomie 
XIV i XV wieku, ale nawet do XVIII stulecia, jak sugeruje badacz, ubogich i żebraków kładziono do 
ziemi owiniętych jedynie w całuny. Warto dodać, że według tradycyjnych obyczajów zmarły powi-
nien mieć kontakt z drewnem, które symbolizowało drzewo życia i krzyża. Zob. też W. Wójcik, Pra-
wo cmentarne..., s. 203; M. D. Cetera, Ludowe zwyczaje i wierzenia pogrzebowe, RT, T. 9:2003–2004, 
s.  38; M.  Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w  XIV–XVII w., Warszawa 1962, s.  86–87, 
s. 274, s. 344. Odnośnie do portretu trumiennego zob. J. A. Chróścicki, Pompa funebris..., s. 67–72.
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Zdarzało się, że osobno chowane było ciało, osobno wnętrzności, a  czasem 
oddzielnie także serce. Tak postąpiono w  przypadku Katarzyny z  Sobieskich 
Radziwiłłowej (zm. 1694), której serce pochowane zostało u Karmelitek w War-
szawie, wnętrzności w  jezuickim kościele Św.  Ignacego, a  „ciało” w  kolegiacie 
w Nieświeżu w 1695 r. Wspomniał o tym kaznodzieja Piotr Dunin — „ale i po 
śmierci sama siebie hojnie rozdała. Bogu [...] w zasługi bogatą Duszę, Ignacemu 
Świętemu, Ojcu i Patriarsze naszemu, te, w których go i z Zakonem całym zawsze 
chowała, wnętrzności swoje macierzyńskie oddała. Teresie Serafi ńskiej, i Aniel-
skiego Karmelu dziedziczkom, serce. Nieświeskiemu Kościołowi naszemu, Ciało. 
Wszystkim wdzięczną pamięć i  miłość”133. W  wyniku zawieruchy wojennej po 
kilku latach od pogrzebu przeniesiono ciało Anny Alojzy z Ostrogskich Chod-
kiewiczowej z grobu rodzinnego w Jarosławiu do kościoła św. Macieja w Krako-
wie. W  Jarosławiu pozostawiono jednak jej serce, które od 1636  r. spoczywało 
w tamtejszym kościele św. Mikołaja. Warto wspomnieć także Annę Omiecińską 
(zm. 1731), która grzebana była aż pięć razy. Podwójne pogrzeby wynikały z chęci 
pogodzenia dwóch tendencji — złożenia ciała w grobie rodzinnym i podkreślenia 
przywiązania zmarłego do własnej fundacji134.

Istniały również wypadki, że wybór miejsca pochówku był dyktowany wolą 
rodziny lub okolicznościami bieżącymi, stąd prawosławnych grzebano czasem 
w świątyniach katolickich i na odwrót. Zdaniem Natalii Jakowenko „współcze-
śni nie widzieli w tym ani zagrożenia dla duszy chrześcijanina, ani żadnego nie-
zwykłego wydarzenia”135. W  ten sposób w  1600  r. Halszkę Ostrogską, starszą 
córkę księcia Konstantego Wasyla (ochrzczoną w  prawosławiu, a  później ka-
toliczkę–konwertytkę), pochował w kościele w Słucku jej mąż — kalwinista —
Krzysztof Radziwiłł Piorun. Dokonał tego wbrew jej woli, gdyż w testamencie 
swym prosiła, by ciało jej pogrzebać w Wilnie w kaplicy św. Stanisława. Podobny 
los spotkał Zofi ę, córkę księcia Jerzego Olelkowicza–Słuckiego, katoliczkę–kon-
wertytkę (jej początkowe wyznanie nie jest jasne). Jej mąż Janusz Radziwiłł, kal-
winista, pochował ją w 1612 r. również w katedrze prawosławnej w Słucku, obok 
ciał przodków136.

133 [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony..., k.  B2v. Zob.  też testament Katarzyny 
z Sobieskich Radziwiłłowej (zm. 29 IX 1694), hetmanowej polnej litewskiej i podkanclerzyny li-
tewskiej, spisany 4 V 1694, (AGAD, AR XI, plik 111, k. 15–17 i 19–22 (inną ręką)), gdzie testatorka 
zażyczyła sobie spocząć „w grobie nieświeskim, przy mężu i dzieciach” swoich.

134 J.  A.  Chróścicki, Wiadomości o  mecenasie artystycznym magnaterii i  szlachty polskiej na 
podstawie panegiryków pogrzebowych od XVI do końca XVIII wieku, „Roczniki Historii Sztuki”, 
T. 9:1973, s. 149.

135 N. Jakowenko, Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, 
tłum. K. Kotyńska, red. nauk. T. Chynczewska–Hennel, Warszawa 2010, s. 38

136 Tamże.
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W okresie pomiędzy pierwszą połową XVII a początkiem XIX wieku wkła-
dano do trumien młodych dziewcząt–panien — wianki, które w polskiej kultu-
rze ludowej były symbolem dziewictwa, cnoty i niewinności. Czasem w wianek 
wyposażano także trumny młodo zmarłych chłopców. Wkładanie wianków do 
trumien niezamężnych kobiet było praktykowane nie tylko na wsiach, lecz także 
w miastach. Zwyczaj ten przyjął się zwłaszcza w Szczecinie, Gdańsku, Toruniu, 
Kołobrzegu i nawiązywał do fragmentów Apokalipsy św.  Jana — „Bądź wierny 
aż do śmierci, a dam ci wieniec życia”137. Wianki wykonane w dużych ośrodkach 
miejskich były często bogato zdobione, przez co czasem zwano je koroną. W oma-
wianym okresie chowano w wiankach także zakonnice, a i ich ciała obsypywano 
kwiatami. W początkach chrześcijaństwa wkładanie wianków na skronie dziewic 
było zakazane, ale już w drugiej połowie IV wieku Grzegorz z Nyssy (ok. 335–
394/395) nie widział w tym nic zdrożnego. Do wyplatania wianków służyły nie 
tylko rośliny, takie jak mirt, ruta, barwinek i  rozmaryn, ale także drut, drewno 
i papierowe ozdoby. Należy podkreślić, że wianki nie były jedynym elementem 
wyposażenia trumien. Zarówno kobietę, jak i mężczyznę zaopatrywano bowiem 
w  modlitewniki, medaliki, krzyżyki, różańce oraz szkaplerze, które podkreślały 
wyznanie wiary oraz były materialnym świadectwem zawierzenia i oddania się 
pod opiekę wybranego patrona. Miały także chronić duszę nieboszczyka i pomóc 
mu osiągnąć zbawienie138.

Szczególną wagę przywiązywano do stroju, w  którym chowano zmarłego. 
Źródła pisane i badania archeologiczne potwierdzają, że mogła to być zarówno 
odzież, którą noszono za życia, lub też nowa — specjalnie przygotowana na tę oko-
liczność. Zdarzało się, że zmarłych ubierano w ślubne stroje. Niektórzy testatorzy 
natomiast już za życia wyrazili wolę, by pochować ich skromnie i bez żadnej pom-
py, stąd do trumny ich ciało wkładano w stroju zakonnym. W skromnym stroju 
dominikańskim dla „głębokiej, szczęśliwej wieczności” pochowana została Zofi a 
Zienowiczówna Słuszczyna (zm. przed 14 I 1642), wojewodzina nowogrodzka, co 
podkreślił piewca na jej pogrzebie, kaznodzieja Marcelian Doroszewski139. Rów-
nież wspomniana już Zofi a Pudencjana z Bobrku Tarnowska, wojewodzina san-

137 (Ap 2,10).
138 A. Petrycka, „Umrzeć w wianku”. Próba interpretacji nowożytnych pochówków z wiankami, 

KHKM, R. 51:2003, nr 1, s. 17–26; K. Górecka, Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epitafi a jako 
źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożytnej, Warszawa 2006, s. 60–61; A. Drążkowska, Odzież gro-
bowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008, s. 35; E. Kizik, Naenia Funebris..., s. 293; 
M. Grupa, Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Toruniu, Toruń 2005, s. 31–32.

139 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach przy Pogrzebie [...] Paniey 
Zophiey Zienowiczowny Słusczyney Woiewodziney Nowogrodzkiey Homelskiey etc. etc. etc. Starości-
ney W perspektywie Załobney Na Kazaniu Przez [...], Th eologa, Kaznodzieię Wileńskiego, y Starszego 
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domierska, która „świątobliwie żyła i tak też świątobliwie rozstała się z światem”, 
zaznaczyła w swym testamencie, by pogrzebać ją w habicie zakonnym, co świad-
czyć miało o  jej „pokorze, o  wrodzonej skromności, o  gorącym nabożeństwie 
i bogomyślności”140. Zdarzało się także niekiedy, że ciała niektórych zmarłych za-
wijano w płócienne całuny, które szczelnie zakrywały całą postać wraz z twarzą. 
Czasem jedynie głowę pozostawiano odkrytą, przesłaniając ją białą chustą lub de-
likatnym welonem. Wybierając strój, w którym zmarły miał spocząć w trumnie, 
starano się, by był on schludny i dostojny. Było to szczególnie ważne wówczas, 
gdy znajomi i rodzina przychodzili pożegnać się z nieboszczykiem. Kobiety cho-
wano albo w sukniach noszonych za życia, albo wyjątkowo przygotowanych na 
tę okoliczność. Wykonywano je z jedwabiu i zdobiono koronkami oraz galonami 
złotymi, zielonymi, czerwonymi lub czarnymi. Ozdoby te mogły stanowić kon-
trast do tkaniny stroju lub też występować w tej co on barwie. Bez względu na 
to, z jakiej tkaniny szyto szaty grobowe, kierowano się przy tym dużymi uprosz-
czeniami konstrukcyjnymi. Szczególną wagę przywiązywano do przedniej części 
sukni, ponieważ była ona widoczna na ciele spoczywającej w  trumnie kobiety. 
W trakcie modelowania szaty starano się, by jej forma była zgodna z obowiązującą 
modą. Zdarzało się, że rezygnowano z doszywania części materiału okrywającego 
plecy, a  tkaniny tworzące dekolt jedynie zaginano i  zaprasowywano. Zazwyczaj 
poszczególne elementy stroju fastrygowano lub spinano szpilkami, a miejsca sty-
ku dwóch tkanin maskowano koronką. Warto dodać, że do trumny ze względów 
praktycznych, nie wkładano halek, sznurówek i rogówek, dawano za to poduszkę, 
by lepiej wyeksponować spoczywającą w niej kobietę141.

Również służbie i uczestnikom pogrzebu fundowano stroje żałobne. Philippe 
Ariès zauważył, że czarny kolor żałobny upowszechnił się w wieku XVI, ale wów-
czas nie obowiązywał jeszcze ani królów, ani książąt Kościoła. Tezie tej sprzeciwia 
się Edmund Kizik, będąc zdania, że zarówno źródła ikonografi czne pochodzące 
z francuskich, czy też fl amandzkich średniowiecznych godzinek, jak również wie-
le innych relacji, pozwala przesunąć moment upowszechnienia się czarnej żałoby 
przynajmniej o wiek wcześniej. Charakterystyczny strój żałobny składał się z kap-
tura lub czarnego kapelusza przewiązanego kirem i długiego płaszcza. Oblicze ża-
łobnika było zaś zakryte przejrzystym czarnym welonem. Welon w stroju męskim 

Klasztoru Ostrowieckiego, Dominikanina. Prezentowana w Roku 1642 Dnia 14 Stycznia. Za pozwo-
leniem Starszych, Wilno [po 1 III 1642], s. 309.

140 [Kasper Łącki/Łacki], Pomiar W krotkim wieku..., s. 21–22, s. 28. Zob. też [Aleksy Piotrkow-
czyk], Iasnosc [...] P. Th eodory Krystyny Hrabianki z Tarnowa Sapiezyny..., k. [D3].

141 Por.  A.  Drążkowska, Odzież grobowa..., s.  37–38, s.  125, s.  165; A.  Durkacz–Foremska, 
Obrzędy pogrzebowe..., s. 22. Zob. też A. Drążkowska, Siedemnasto– i osiemnastowieczne koronki 
dodatkiem do odzieży grobowej na podstawie wybranych przykładów pozyskanych w trakcie badań 
archeologicznych, [w:] Kultura funeralna ziemi wschowskiej..., s. 157–164.
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stanowił etap przejściowy. Zachował się on za to jako obowiązkowy element stro-
ju kobiety. Na pogrzebach zamożniejszych osób obecni byli studenci, którzy na 
tę okoliczność — na przykład w Gdańsku — zakładali poza tradycyjnymi płasz-
czami także kapelusze przyozdobione białymi piórkami, peruki i białe jedwabne 
rajtuzy. Odpowiedni strój winni byli w tym okresie posiadać także grabarze, od 
których wymagano, by na czas ceremonii założyli czarny płaszcz żałobny z białym 
kołnierzem, kapelusz i koniecznie buty. Podkreślić należy, że strój żałobny był ele-
mentem garderoby każdego szanującego się człowieka142.

Na drodze przejścia orszaku pogrzebowego budowano bramy triumfalne. 
Podczas liturgii wjeżdżał do kościoła archimimus, będący uosobieniem niebosz-
czyka. Archimimowie brali udział w uroczystościach pogrzebowych od XVI wie-
ku. Początkowo byli oni obecni na pogrzebach królewskich, z czasem zaś poja-
wili się także na pogrzebach żołnierskich. Ich rola sprowadzała się do odegrania 
sceny śmierci polegającej na zapadnięciu się pod posadzkę lub spadnięciu z konia 
obok katafalku, na którym leżała osoba naśladowana przez nich w tym momencie. 
Następnie przystępowano do łamania kopii, zrzucania tarczy, czasem niszczenia 
herbu i insygniów zmarłego. Żałobnicy składali na ołtarzu ofi ary w imieniu nieży-
jącego, po czym następowała uroczysta ablucja i procesja do grobowca. W tradycji 
staropolskiej budowanie grobu było zjawiskiem kulturowym, łączącym ze  sobą 
wiele sztuk. Wznoszenie grobu wynikało głównie z nakazów religii, gdyż żywym 
przypominał o śmierci, zmarłym zaś miał pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywi-
stości. Dopiero pod koniec renesansu pojawiły się nagrobki zawierające portreto-
we przedstawienie nieboszczyka, które miało na celu ciągły kontakt ze zmarłym 
i stanowiło pocieszenie dla żyjących. Ponadto pod koniec XVI wieku upowszech-
nił się zwyczaj stawiania krzyży na poszczególnych grobach, co wcześniej zastę-
pował jeden duży krzyż na środku cmentarzyska. Nagrobki wznoszono zazwyczaj 
z marmuru lub granitu. Ze spiżu odlewano fi gury zmarłych, alabaster zaś stosowa-
no jako tworzywo do wykonywania odkrytych części ciała w rzeźbie sepulkralnej. 
W  zjawisku kulturowym, jakim było wznoszenie grobu, najważniejszy element 
stanowił jego twórca. Warto dodać, że na grobach młodych dziewcząt stawiano 
narcyzy, hiacynty, lilie, róże, fi ołki, ponieważ symbolizowały one dziewictwo143.

142 Ph. Aries, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 166; E. Kizik, Ubiory ża-
łobne..., s. 110, s. 117–131. Zob. też H. Zarembska, Żywi wobec zmarłych. Brackie i cechowe pogrzeby 
w Krakowie w XIV–pierwszej połowie XVI w., KH, R. 81:1974, nr 4, s. 733–749.

143 Por. M. Bogucka, Gest w kulturze szlacheckiej, OiR, R. 26:1981, s. 8; M. Skwara, „Miejsca 
wspólne”..., s. 65–85; B. Milewska–Waźbińska, Ars Epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych 
wierszy nagrobnych, Warszawa 2006, s. 106; M. Paknys, Śmierć..., s.  743. A. Sochala (Sarmacka 
„pompa funebris”. Uwagi na temat przebiegu ceremonii pogrzebowych w XVII–XVIII wieku w Pol-
sce, [w:] Ziemia międzyrzecka. Śladami historii. Materiały z III sesji historycznej zorganizowanej 
w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r., pod red. B. Mykietowa, M. Tureczek, Międzyrzecz–
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Uczestnikom uroczystości pogrzebowych rozdawano druki ulotne, które 
mogły zawierać tekst kazania, emblematy oraz sentencje o  stosownej tematy-
ce. Druki żałobne miały charakter indywidualny. Był to rodzaj książki żałobnej, 
zawierającej treści panegiryczne na temat zmarłej osoby. W skład tego gatunku 
wchodziły wierszowane kondolencje, opisy pogrzebów oraz kazania i mowy fune-
ralne. Czasem ostatnie sekwencje kazania drukowano także na jedwabnej wstążce. 
Po zakończeniu pogrzebu rodzina zmarłego wystawiała bogatą, wielodniową sty-
pę, na której nie mogło zabraknąć ubogich i żebraków. W podobny sposób cele-
browano rocznicę śmierci, pogrzebu oraz uroczystości związane z dniem imienin 
zmarłego144. Tego typu wierszowany utwór o charakterze pochwalnym znajduje 
się w oracji ku czci Anny z Kopciów Woyniny (zm. 1616), krajczyni litewskiej. 
Pierwotnie zamieszczono go pod katafalkiem, na którym spoczywała nieboszczka. 
Za sprawą studenta teologii Akademii Wileńskiej, Kaspra Zaliwskiego — piewcy 
Woyniny, fragment ten zachował się i brzmi następująco:

„Anna Kopciowna Księstwa Wielkiego Krayczyna
Tu leży perła bogactw Litewskich jedyna
Wzór cnót Pańskich, zwierciadło wszelkiej pobożności
Matka ubogich, Pańskiej wizerunk hojności
Kwieciem grób ktośkolwiek jest posyp przemijając
Tęż drogę przed oczyma sobie rozbierając”145.

Panegiryki, kazania pogrzebowe, pieśni żałobne, wpisane w przestrzeń fune-
ralnego teatru, pełniły funkcję żywego słowa scenicznego. Wszystkie te gatunki, co 
warto wspomnieć, miały charakter pochwalny i przez wielu badaczy zaliczone zo-
stały do tak zwanej „muzy domowej”, czyli poezji uświetniającej różne wydarzenia 
z życia rodzinnego. Utwory te stanowią niezwykle ciekawy materiał do badań nad 
dawną obyczajowością. Zawierają także wiele informacji na temat funkcji, jakie 
spełniali w rodzinie poszczególni członkowie, a w przypadku mów pogrzebowych 

Zielona Góra 2005, s. 200) pisze, że wjazd archimimusa na koniu wprowadzał w kościele wiele za-
mieszania, czasem też kończył się tragicznie. Stąd, na skutek głosów wzywających do zaniechania 
tego zwyczaju, w 1692 r. biskup wileński Stefan Pac specjalnym dekretem zabronił wpuszczania 
konnych do świątyni.

144 Por. B. Rok, Druki żałobne w dawnej Polsce XVI–XVIII w., [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby..., 
s. 187–188; A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 48–49; J. A. Chróścicki, Pompa funebris..., 
s. 54.

145 [Kasper Zaliwski], Lament Załosny Na pogrzeb [...] P. Anny Kopciowny Małżonki [...] Pana 
Jędrzeia Woyny Krayczego W. X. Lit. Starosty Wołkowiskiego etc. etc. Pana a dobrodzieia swego M. od 
[...] Audi. Th eol. Acad. Vilnen. temuż Jego M. oddany. W Drukarni Leona Mamonicza Roku Pańskie-
go 1616, [Wilno] 1616, k. [B4]v.
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osoba, której kazanie zostało poświęcone. Pod względem kompozycyjnym zaś są 
do siebie zbliżone, przez co niejednokrotnie badacze stawiają tym gatunkom zarzut 
„powielania schematów, braku indywidualności, rozwlekłości czy w końcu folgo-
wania ambicjom rodowym przez wyliczanie kolejnych „zacnych” przodków”146.

W świetle kazań pogrzebowych dobre życie — przede wszystkim wewnętrz-
ne — warunkowało dobrą śmierć. Wzorzec dobrej śmierci, który odnaleźć moż-
na głównie w  panegirycznych kazaniach, stanowi część wzorca dobrego życia. 
W oracjach funeralnych znaleźć można obszerny zbiór znaków, które zaliczyć na-
leży do tak zwanej „semiologii zbawienia”. Ich podstawę stanowiło przekonanie, 
że „jakie życie, taka śmierć (i losy po śmierci”)147. Parafrazę tego aksjomatu stano-
wią słowa zawarte w mowach ku czci Teresy z Zielińskich Błeszyńskiej (zm. przed 
16 III 1699), żony Jakuba, kasztelana międzyrzeckiego, oraz Angeli Febronii z Ko-
niecpolskich Wielopolskiej, stolnikowej koronnej. W pierwszej z wymienionych 
oracji jezuita Mikołaj Suchodolski wyjaśnił, że „umrzeć po chrześcijańsku, jest 
sobie na widzenie Boga zasłużyć [...] [zatem — U. K.] nie może źle umrzeć, kto żył 
dobrze”148. W drugiej zaś reformat Franciszek Rychłowiusz podkreślił, że „śmierć 
jest to zwierciadło żywota”, stąd wnioskować należy, że „to rzecz niepodobna, aby 
kto bestią żyjąc — miał człowiekiem umrzeć”149. W mowie ku czci wspomnianej 
już Anny z Kopciów Woyniny Kasper Zaliwski napisał zaś, że „przesławna Pani 
śmiertelną będąc, tak żyła, że po sobie nieśmiertelną pamięć zostawiła. Śmierć jej 
nie jest śmiercią, ale żywot[em], która z ułomności świeckiej wybawiszy, uciski 
w rozkosze obróciła i obfi to bezpieczniejszego żywota nabawiła”150.

146 Por. M. Trębska, Mowy weselne na tle staropolskiego obrzędu weselnego. Na podstawie rę-
kopiśmiennego zbioru Penu synopticum Stanisława Różyckiego, „Barok”, R. 9:2002, nr 1/2, s. 131. 
Przy okazji warto wspomnieć, że ciekawym źródłem, z którego można czerpać wiadomości na te-
mat cnót kobiecych, są testamenty, por. B. Popiołek, „Przyjaciel domowy, Żona moja najmilsza...” 
— wizerunek kobiety w świetle staropolskich testamentów z XVII i XVIII wieku, [w:] Kobieta epok 
dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. I. Maciejowskiej, K. Stasiewicz, Olsztyn 
2008, s. 282–293.

147 S. Baczewski, Obraz śmierci..., s. 224; M. Skwara, „Nieartystyczne” sposoby perswazji w pol-
skich oracjach pogrzebowych z XVII wieku, [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytko-
wej, pod red. J. Sztachelskiej, J. Maciejewskiego, E. Dąbrowicz, Białystok 2004, s. 175.

148 [Mikołaj Suchodolski], Głowa Niebu Rowna [...] Pani z  Domu Zielinskich Kasztelanowey 
Międzyrzeckiey w  Kościele Exaltacyi Zbawiennego Krzyza Collegium Bidgoskiego Societatis Jesu. 
Z Samych Obalin Smiertelności Podwyszszona Przez [...] Soc. Jesu Kaznodzieię Roku upadłey w Gło-
wie natury ludzkiey Podwyszszenia 1699. Dnia 16 Marca, Kalisz [po 16 III 1699], k. Kv.

149 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana..., 
s. 10. Zob.  też [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła z dobrą Małżonką, 
[Reginą z Oleśnickich Firlejową] [...] P. Mikołaia Fierleia Na Dambrowicy, Kasztelana Woynickiego, 
Starosty Lubelskiego, Kazimierskiego, etc. W Lublinie Dnia 13. Stycznia w Roku Pańskim, 1632. Przez 
[...], Dominikana Doktora Th eologa w Kazaniu Pogrzebnym wyrażony, Kraków 1632, s. 41.

150 [Kasper Zaliwski], Lament Załosny Na pogrzeb..., k. [A3].
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Każde kazanie pogrzebowe chwaliło zatem w części laudacyjnej dwa elementy 
życia zmarłego — życie zewnętrzne, świeckie, stanowe jako realizację doskonałe-
go wzorca osobowego oraz życie duchowo–religijne będące obrazem pobożności 
zmarłego. Z tego też powodu kazania funeralne były swoistym katalogiem postaw 
oraz opisem praktyk religijnych. Elementy ars moriendi, zalecenia i wzorcowe po-
stawy, stały się nieodłącznym składnikiem mów pogrzebowych epoki151. Przygoto-
wanie do śmierci proponowane w poradnikach dobrego umierania to wynik trzech 
wpływów — dziedzictwa średniowiecznych ars moriendi152, potrydenckiej koncep-
cji przygotowania do śmierci, jak również wpływu samych autorów na treść swo-
ich utworów. Średniowieczne ars moriendi podawało pięć pokus, na które narażał 
umierającego diabeł. Były to — zwątpienie w wierze, rozpacz z powodu grzechów, 
przywiązanie do dóbr ziemskich, rozpacz spowodowana cierpieniami osobisty-
mi oraz pycha z powodu własnej cnoty. Sztuka dobrego umierania miała uczynić 
śmierć znośną dla ludzi. Głównym jej celem było oswajanie się ze śmiercią poprzez 
praktyki „umierania za życia”, gdyż „pomiędzy żywotem a śmiercią nie ma różnicy 
— to tylko punkt, tylko moment”153. Zabiegi te polegały na odrzuceniu ziemskich 
uciech i przyjęciu ascetycznych ćwiczeń, by dzięki nim zasłużyć na zbawienie du-
szy154. W testamencie wspomnianej już Marcibelli Anny Hlebowiczówny Ogińskiej 
przeczytać możemy, że „jako tedy nie ten żyje, który żyje, ale który śmierć przed 
oczyma mając, tak żyje, jakby co dzień miał umierać, zawczasu Boga w Trójcy Jedy-
nego za grzechy swe błagając, na śmierć zawsze był gotowy”155. W ten sposób w cią-

151 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 195, s. 207. Termin „ars moriendi” szcze-
gółowo wyjaśnia M. Włodarski, Ars moriendi..., s. 17–19. Zob. też T. Piersiak, Barokowa sztuka..., 
s. 91; B. Rok, Zagadnienie śmierci w czasach nowożytnych — próba postawienia problematyki ba-
dawczej i charakterystyka źródeł, „Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny”, T. 1:1993, 
z. 1, s. 38; tenże, Sarmacka „ars bene moriendi”, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki 
konterfekt, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2002, s. 130–140; B. Gutowski, M. Latawiec, Ars bene 
moriendi. Śmierć jako wartość w nowożytnej sztuce polskiej, „Problemy Współczesnej Tanatologii”, 
T. 8:2004, s. 489–496.

152 Początki tego gatunku wiąże się z Janem Gersonem (1363–1429), profesorem i kanclerzem 
paryskiej Sorbony, który w 1408 r. napisał „Opus tripartitum de praeceptis decalogi, de confessio-
ne et de arte moriendi”, por. A. Labudda, Liturgia pogrzebu..., s. 6; M. Włodarski, Ars moriendi..., 
s. 22–51. W Polsce zaś za pierwszego autora uchodzi Mateusz z Krakowa (ok. 1345–1410), rektor 
uniwersytetu w Heidelbergu oraz reformator uniwersytetu krakowskiego, por. B. Rok, System war-
tości moralnych..., s. 227.

153 [Franciszek Wolsciusz], Podkowa Przy kresie dopędzonym odpadaiąca, a do Boskich przenie-
siona ręku, Kazaniem przy Exequiach [...] P. Angele Febroniey z Koniecpola Wielopolskiey, Xężny Po-
ryczkiey, Stolnikowey Koronney, Bieckiey, Boheńskiey, etc. Starościney. Przez [...] Reformata, Kazno-
dzieię Konwentu Krakowskiego Pokazana, W Kościele Bieckim Oyców Reformatow Dnia 18. Wrześ-
nia Roku P. 1663, Kraków 1663, k. D.

154 G. Huszał, Przygotowanie do śmierci..., s. 107; M. Skwara, „Miejsca wspólne”..., s. 15.
155 Testament Marcibelli Anny Hlebowiczówny Ogińskiej..., k. 128.
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gu całego swego życia zachowywała się Marcibella z Wodyń Wodyńska Tryznina, 
która „żyła co dzień prawie umierając, umarła jakoby żyć zaczynając”156. Podobnie 
czyniła Zofi a z  Warzymowa Szczawińska (zm. przed 22  III 1649), wojewodzina 
brzesko–kujawska, która „myślała zawsze, jakoby uderzywszy świat i pompę jego 
o  ziemię; mogła dominari astri — Panią na niebie zostać i  zaiste dokazała, cze-
go chciała”157. Wspomniana już Angela Febronia z  Koniecpolskich Wielopolska 
zaś, „nie kontentowała się po ziemi chodzić, polityczne tylko odprawiać zawody, 
[ale — U. K.] starała się po Niebie kroki stawiać, do Nieba wszelakim sposobem 
zmierzać”158. Warto wpomnieć także Marcjannę z  Daniłowiczów Koniecpolską, 
która „przez długi [...] czas pod szatą świecką zakonnicą była. Na świecie, nie we-
dług świata żyła. Żywotem świątobliwym świata się wyrzekła”159.

Podsumowując powyższe rozważania, przyjąć można, że na ceremonię po-
grzebową składały się następujące elementy — mówienie, czytanie, śpiew żałobny, 
ruch. W skład tej uroczystości wchodziły także gesty, które miały charakter rytual-
ny, ściśle żałobny, czy też symboliczny. Pogrzeb zatem stawał się swoistym teatrem 
powszechnym, który w danym momencie i miejscu skupiał wielu ludzi. Można 
nawet powiedzieć dosadniej, że ceremonia pogrzebowa była działaniem, w któ-
rym istotną rolę odegrały — czas, przestrzeń, zbiór systemów semiotycznych, 
technik komunikacji oraz społeczności znakowe. Pogrzeb szlachecki i magnacki 
łączył w sobie charakterystyczne cechy kultury XVII wieku, czyli przesycenie te-
atrem i retoryką, a w centrum tego wydarzenia występował aktor będący kazno-
dzieją160. Podobnie uważa Anna Nowicka–Struska, której zdaniem w baroku te-
atr „był ukochaną [...] sztuką, syntetyzującą i zawierającą w sobie wszystkie inne. 
Kaznodzieja nie odmawiał sobie nawet cytowania fragmentów komedii i tragedii 
w trakcie kazania. Staropolska pompa pogrzebowa była swoistym teatrem, wpisa-

156 [Aleksy Piotrkowczyk], Niesmiertelnosc Prawowiernych, Przy Akcie Pogrzebowym [...] Pa-
niey Marcybelle z Wodyn Wodynskiey Tryzniney, Wielkiey Wielkiego Xięstwa Litewskiego Podskarbi-
ney, Brzeskiey, Surazkiey, etc. etc. Starościney, Z Ambony Grodzińskiey, u Panien S. Brygidy, Przez [...] 
Zakonu Oycow Bernardynow Prowincyey Polskiey Prowincyała, w Roku 1651 dnia 17. Października 
Kazaniem zalecona, Kraków [po 17 X 1651], s. 17.

157 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła w Niebie [...] P. Zophia Szczawin-
ska z Warzymowa, Woiewodzina Brzeska, Kuiawska, etc. etc. etc. Załobnym piorem [...], Na Wyso-
kiey Plebana, Odrysowany w Łenczycy na Pogrzebnym Kazaniu 22. Marca. Y przez tegoż Kapłana 
Z przydatkiem tego co się tam dla krotkości czasu opuścić musiało Do druku (ponieważ trochę woyna 
ucichła) podany. A. M. D. G. Roku Pańskiego 1649, Kraków [po 1 IX 1649], k. Bv.–k.B2.

158 [Franciszek Wolsciusz], Podkowa Przy kresie dopędzonym..., k. C3.
159 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Martiany Daniłowicowney Koniec-

polskiey..., s. 10.
160 Por. K. Dmitruk, Galaktyki kultury..., s. 34–35; M. Grabias, Pogrzeb w dawnej Polsce, „Oby-

czaje. Magazyn Międzynarodowy”, 2003, nr 14, s. 33; S. Baczewski, Kazanie pogrzebowe z pierwszej 
połowy XVII wieku jako spektakl władzy, „Napis”, Seria 12:2006, s. 279.
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nym w powszechny sposób pojmowania świata i życia jako theatrum mundi”161. 
Zgodnie z tą zasadą życie rozumiano jako „moment” istnienia, w którym każdy 
człowiek ma do zagrania powierzoną mu przez Boga rolę. Umieranie, śmierć i po-
grzeb stanowiły zatem ostatni akt tego przedstawienia, przez co powinny mieć 
odpowiedni wydźwięk i oprawę162.

1.3. Geneza i rozwój mowy pogrzebowej
W skład barokowego ceremoniału pogrzebowego wchodziły wszelkiego rodzaju 
utwory o charakterze funeralnym. Alina Nowicka–Jeżowa zaliczyła do tego gatun-
ku tomiki tristiów, lamentów, naeniów, łez smutnych, epicediów, żalów, planktów 
oraz trenów ujętych w cykle poetyckie. Badaczka zaznaczyła ponadto, że Biblio-
grafi a polska Karola Estreichera rejestruje 331 utworów pogrzebowych reprezen-
tujących wymienione gatunki. Jest to jednak liczba niepełna, gdyż twórczość ża-
łobna tego okresu uchodzi za niezwykle bogatą. Charakter utworów funeralnych 
mają także oracje pogrzebowe, które tradycją sięgają czasów antycznych. Spośród 
nich zaś wyróżnić należy panegiryki, epitafi a, kazania i mowy163.

161 A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 168.
162 Tamże; M. Walter–Mazur, Ars moriendi, pompa funebris..., s. 13. Na temat pojęcia „theatrum 

mundi”, które w dobie baroku wywarło znaczący wpływ na kulturę, styl epoki oraz mentalność spo-
łeczeństwa zob. J. Kotarska, Topos „theatrum mundi” w poezji przełomu XVI i XVII wieku, [w:] Prze-
łom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, pod red. B. Otwinowskiej, J. Pelca, Warszawa 
1984, s. 145–169; G. Brogi–Bercoff , Teatralność historiografi i renesansu i baroku, [w:] Publiczność 
literacka i teatralna w dawnej Polsce. Praca zbiorowa, pod red. H. Dziechcińskiej, Łódź 1985, s. 187–
203; K. Maliszewski, Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu 
późnego baroku. Studium z dziejów kształtowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów 
wiedzy i informacji o „Th eatrum mundi”, Toruń 1990; tenże, Barokowe „theatrum mundi”. Uwagi 
o staropolskim obrazie świata na podstawie polskich gazet rękopiśmiennych, [w:] Staropolski ogląd 
świata. Materiały z konferencji Wrocław 23–24 października 2004, pod red. B. Roka i F. Wolańskie-
go, Wrocław 2004, Prace Historyczne 36, s. 159–168.

163 A. Nowicka–Jeżowa, Siedemnastowieczna poezja funeralna w kręgu tradycji renesansowej. 
Przekształcenia i przewartościowania, [w:] Przełom wieków XVI i XVII..., s. 193. Szerzej o tego typu 
utworach pisali: M. Kosman, Litewskie kazania pogrzebowe..., s. 87–114; L. Ślękowa, Muza domowa. 
Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991, s.123–160; D. Platt, 
Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, Warszawa–Wroc-
ław–Kraków 1992; M.  Jarczykowa, Literacka rama wydawnicza litewskich kazań pogrzebowych 
z pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie, pod 
red. R. Ocieczek i M. Piechoty, Katowice 1994, s. 21–41; T. Banasiowa, Tren polityczny i funeralny 
w poezji polskiej lat 1580–1630, Katowice 1997; taż, Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne au-
torów polskich z pierwszej połowy XVII wieku — wybrane zagadnienia z zakresu genealogii i topiki, 
„Napis”, Seria 9:2003, s. 31–45; J. Związek, Kazanie jako źródło historyczne, „Folia Historica Cra-
coviensia”, Vol. 4–5:1997–1998, s. 313–330; tenże, Rzeczywistość historyczna w kazaniach, Często-
chowa 2009; J. A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, 
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Panegiryzm kazania pogrzebowego jest oczywisty i niejako przynależny ga-
tunkowi. Panegiryki powiązane były z  nabożeństwami ku czci świętych lub też 
wygłaszano je w czasie pogrzebów. Gatunek ten wywodzi się ze starożytnej Grecji, 
a za jego twórcę uznano Gorgiasza (483–375 r. p.n.e.). Panegiryki chrześcijańskie 
wykształciły się z pochwały heroizmu męczenników. Teksty te z czasem nabrały 
specjalnej formy i weszły do wymowy kościelnej. Najpiękniejsze panegiryki z cza-
sów antycznych pozostawili po sobie św. Grzegorz z Nazjanzu (od. 330–389/390), 
św. Bazyli (329–379) i św. Ambroży (ok. 339–397). Warto dodać, że podstawę teo-
retyczną polskich panegiryków stanowiło dzieło Hermogenesa Προγυμνάσματα, 
które na łacinę przetłumaczył Pryscjan i wydał jako De praeexercitamentis rheto-
ricis, quae Graeci progymnasmata vocant. Wymieniona praca była dobrze znana 
w Polsce i wraz z kolejną autorstwa samego Pryscjana, Institutionum grammatica-
rum libri XVIII, stanowiły podręcznik szkolny164.

Mowa pochwalna odwoływała się do obiektu istniejącego realnie, ale zada-
niem autora nie było jedynie odtwarzanie rzeczywistości. Sugerowano, by  przy 
tego rodzaju mowie, twórca nie tyle opisywał chwalebne życie czy odtwarzał cnoty 
zmarłego, ile przede wszystkim wyolbrzymiał niektóre jego zalety. Amplifi kacja 
jako podstawowa zasada panegiryku dawała autorowi duże możliwości kreacyjne. 
Istotą panegiryku był opis nawiązujący nie do rzeczywistości, lecz do konwencji. 
W niej najważniejsze znaczenie miała wspomniana amplifi kacja, którą realizowa-
no, wykorzystując cztery podstawowe sposoby: incrementum — rozwijanie my-
śli od rzeczy prostych do bardziej skomplikowanych; comparatio — porównanie, 
w którym wykorzystuje się rzeczywistość historyczną, poetycką lub mityczną; ra-
tiocinatio — sposób objaśniania tematu przez zastosowanie sylogizmu; congeries 
— nagromadzenie dowodów, szczegółów, synonimów. Mowa pochwalna, którą 
systematyzowano od najdawniejszych czasów i której reguł uczono w szkołach, 
była jednym z najchętniej i najobfi ciej uprawianych rodzajów retorycznych. Sta-
ła się podstawą do stworzenia takich gatunków, jak pochwała władcy, mowa we-
selna, urodzinowa, a także mowa pogrzebowa (znana od czasów wojen perskich). 
W przypadku panegiryku opowieść o postaci uwzględniała trzy okresy: czas przed 

Lublin 1998; M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebo-
wych XVII wieku, Szczecin 1999; tenże, Polskie drukowane oracje...; M. Barłowska, Jerzy Ossoliński. 
Orator polskiego baroku, Katowice 2000; taż, O badaniu staropolskiego oratorstwa (na przykładzie 
świeckiego oratorstwa epoki baroku), [w:] Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwie-
czu, pod red. M. Skwary, Szczecin 2006, s. 75–93; S. Baczewski, Propagandowa rola szlacheckiego..., 
s. 203–216; B. Rok, Druki żałobne w dawnej..., s. 187–201.

164 Por.  A.  Nowicka–Struska, Ex fumo in  lucem..., s.  56; M.  Brzozowski, Teoria kaznodziej-
stwa..., s.  408. K.  Panuś (Terminy stosowane w  dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania, 
AnC, R. 33:2001, s. 532) uważa, że panegiryk rozpowszechnił uczeń Gorgiasza — Isokrates (zm. 
338 r. p.n.e.) uchodzący za mistrza mowy popisowej i twórcę klasycznej prozy greckiej.
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jej urodzeniem (orator powinien mówić o ojczyźnie chwalonego, o jego sławnych 
przodkach, o znakach czy wróżbach, które zapowiadały jego przyjście na świat); 
czas życia zmarłego (należało uwzględnić zalety cielesne, duchowe i te cechy, któ-
re zależały od losu. Opisywano piękno ciała bohatera panegiryku i wychwalano 
jego cnoty według porządku: męstwo, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, oraz 
czyny, których dokonał); czas po śmierci (w jaki sposób umarł, co nastąpiło po 
jego zgonie, nie pomijając dziwnych znaków, które mu towarzyszyły, należało tak-
że wspomnieć o tym, jak zmarły zapisał się w pamięci potomnych). Z wariantu 
pochwalnego genus demostrativum powstały elogia, epicedia, elegie, epitalamia, 
enkomia, mowy pochwalne, kazania na cześć świętych, męczenników oraz kaza-
nia pogrzebowe165.

Marek Skwara dowodzi, że mowa pochwalna — monodia — uporządkowana 
była według sekwencji „miejsc” pochwały: rodu (rodziny), natury, wychowania, 
wykształcenia, zajęć, czynów. Mowa taka zawierała intensywną lamentację, ale bra-
kowało w niej pocieszenia, gdyż mówcą zawładnęło uczucie rozpaczy. Warto do-
dać, że tytuły panegiryków do pierwszej połowy XVI wieku były krótkie i pełniły 
funkcje informacyjne. Pierwsza część tytułu ogłaszała przynależność gatunkową 
pochwały (enkomium, epitalamium, epicedium, panegiryk). Druga zaś podawała 
adresata pochwały, jak również okoliczności i datę wydarzenia, które skłoniły au-
tora do napisania utworu. Na końcu zamieszczano nazwisko twórcy i  instytucję, 
której autor dedykował panegiryk. W drugiej połowie XVII wieku tytuły stały się 
dłuższe, informowały o zawartości dzieła, a po części były jego streszczeniem166.

Warto nadmienić, że Stanisław Dąbrowski określił panegiryk jako przesad-
ną pochwałę publiczną, którego istotą nie było bynajmniej mówienie prawdy, ale 
trzymanie się odpowiedniego schematu. Jest on także pochwałą pozorną, ponie-
waż w gatunku tym forma ma przewagę nad treścią167. Podobnie uważa Józef Sas, 
twierdząc, że „żadna epoka literatury polskiej nie ściągnęła na siebie tyle wyrzekań 

165 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 48–49.
166 M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 36. Na temat twórczości panegirycznej na Litwie 

zob. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie 
w XVII –XVIII w., Kraków 2003, s. 194–195.

167 S. Dąbrowski, O panegiryku, PHum, 1965, nr 3, s. 101–110; tenże, Z problematyki panegiry-
ku. Szkice, PHum, 1968, nr 3, s. 43–55; J. W. Zawisza, Ulotny druk panegiryczny i konieczność jego 
rewaloryzacji, PHum, 1976, nr 7, s. 49–57; tenże, O społecznych funkcjach panegirycznych druków 
ulotnych, RB, R. 21:1977, z. 3/4, s.  879–907; T. Bieńkowski, Panegiryk a życie literackie w Polsce 
XVI i XVII w., [w:] Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Praca zbiorowa, pod 
red. H. Dziechcińskiej, Wrocław 1980, s. 183–196. Zob.  też E.  J. Głębicka, Akademia Krakowska 
a twórczość panegiryczna w XVII wieku, [w:] Literatura i instytucje w dawnej Polsce. Praca zbiorowa, 
pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa 1994, s. 48–57; K. Obremski, Sztuka panegiryku, „Barok”, 
R. 10:2003, nr 2, s. 213–221; R. Krzywy, Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym pi-
śmiennictwie pochwalnym, „Barok”, R. 10:2003, nr 2, s. 222–235.
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i krytyk, ile epoka panegiryczno–makaroniczna. Potępiono [...] wszystkie niemal 
zabytki piśmienne tego okresu i nazwano je [...] potwornością formy i jałowością 
treści. Jeremiady na bezmyślność i płytkość pojęć, na skażenie i zepsucie smaku, 
odnoszą się przede wszystkiem do wymowy, zwłaszcza kościelnej”168. Zdaniem 
badacza kaznodzieja Aleksander Lorencowicz (1609–1675), przypisał temu ga-
tunkowi najoryginalniejsze pomysły, nieskrępowaną fantazję, „napuszystość” 
i zupełny brak poczucia estetycznego169.

Twórczość panegiryczna była szczególnie modna w baroku. Świadczą o tym 
zachowane druki, przy czym z XVI wieku zachowało się około 700 drukowanych 
panegiryków, z XVII zaś około 6050. Ten ogromny zbiór świadczy o tym, że był to 
dominujący gatunek literacki w tym czasie. Podobnych obliczeń dokonał Broni-
sław Nadolski, którego zdaniem żadne stulecie nie przyniosło tylu panegiryków, 
co wiek XVII. W XVI stuleciu bowiem panegiryki stanowiły około 13% ogólnej 
produkcji piśmiennictwa polskiego, a  wiek następny podniósł ten wskaźnik do 
30%. Wpływ na zwiększenie się tego wyniku miała przede wszystkim atmosfera, 
jaka towarzyszyła ludziom w XVII wieku. Panegiryki bowiem stały się w tym cza-
sie niezwykle modne, przez co „zamawiano” je właściwie na wszystkie uroczysto-
ści, począwszy od zaślubin, a skończywszy na pogrzebach170.

Za utwory o  charakterze funeralnym uważa się także epitafi a. Do naszych 
czasów zachowało się kilka przykładów ateńskiego επιτάφιος λόγος. Są to: Epi-
taf Peryklesa, Epitaf Lizjasza, Epitaf Demostenesa, fragmenty Epitafów Gorgiasza 
i Hyperejdesa. Szczególne miejsce w dziejach ateńskiej mowy pogrzebowej odgry-
wa epitaf występujący w dialogu Platona Meneksenos. Grecka etymologia słowa 
epitafi um sugeruje, iż jest ono podobne do polskiego określenia „nagrobek” lub 
„nadgrobek”. Jednak już w czasach antycznych semantyka słowa epitaphium nie 
pokrywała się z polskim znaczeniem określenia „napis nagrobny”. Terminem epi-
tafi um obejmowano również mowy pogrzebowe lub tylko ich epilogi, a inskrypcje 
nagrobne po łacinie określane były jako tituli sepulcrales. W drugiej połowie XVI 
i w XVII wieku epitafi um nabrało istotnego znaczenia w obrządku pogrzebowym. 
Podczas tych uroczystości dużą rolę odgrywały napisy o charakterze epitafi jnym, 
które zdobiły chorągwie żałobne (labara funebria) oraz katafalki (castra doloris). 
Z czasem pojęcie to zaczęto stosować w odniesieniu do pomnika architektonicz-

168 J. Sas, Aleksander Lorencowicz. Studyum z epoki panegirycznej, PP, T. 39:1893, s. 81.
169 Tamże, s. 368.
170 Por. H. Dziechcińska, Panegiryk, [w:] Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze — rene-

sans — barok, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław–Warszawa 1998, s. 613–616; B. Nadolski, Wstęp, 
[w:] Wybór mów staropolskich, Wrocław–Kraków 1961, s. 76. Zob. też J. Niedźwiedź, Jak pochwalić 
Radziwiłła, czyli garść uwag o topice panegirycznej, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografi e. 
Świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003, s. 191–198, gdzie autor dokonał przeglą-
du funkcji toposu Orła Radziwiłłowskiego na tle tradycyjnej topiki pochwalnej.
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nego i towarzyszących mu napisów. Epitafi ami nazywano czasem drobne utwory 
żałobne o charakterze epigramatów, które nie posiadały cech ani typowego napisu 
nagrobnego, ani też nie były przeznaczone na kamień. Epitafi a łączy się przede 
wszystkim z czasami renesansu i baroku. Kojarzono je wówczas z ozdobną tablicą 
wykonaną z kamienia, metalu lub drewna. Była ona poświęcana pamięci zmarłe-
go, ale nie zawsze wiązano ją z miejscem pogrzebu. Nazwą epitafi um określa się 
zatem pomnik wiszący w  odróżnieniu od stojącego nagrobka. Sarmacka myśl 
o  śmierci najlepiej wyrażała się w plastyce nagrobnej, która na przełomie XVII 
i XVIII wieku zaczęła stopniowo wygasać. Z tego powodu coraz rzadziej wzno-
szono nagrobki, redukcji uległy także epitafi a, które zminimalizowano jedynie do 
tablicy inskrypcyjnej, portretu lub herbu171.

Katarzyna Górecka, prowadząc badania nad epitafi ami kobiecymi w kościo-
łach krakowskich, ustaliła, że we wspomnianym okresie ufundowano co najmniej 
130 epitafi ów i nagrobków kobiecych. Do naszych czasów przetrwało zaledwie 
70 z nich, przy czym niektóre zachowały się fragmentarycznie. Zdaniem badacz-
ki tradycyjną formą nagrobka średniowiecznego był kamienny blok z frontalnym 
przedstawieniem osoby zmarłej, obramowany minuskułą gotycką. Tablica taka 
zazwyczaj była wmurowywana w  posadzkę kościoła nad kryptą, w  celu ozna-
czenia miejsca pochówku. Napis należało czytać, stojąc na środku i  obracając 
się w prawą stronę. Stąd mieszczańskie wizerunki sepulkralne z XVI wieku są 
z  reguły bliższe wizerunkom gotyckim, gdyż zachowują schemat uczestnictwa 
wyobrażonych postaci w  scenach historyczno–biblijnych. Siedemnastowieczne 
wizerunki szlachcianek natomiast odchodzą od tej konwencji na rzecz portre-
towego ujęcia osoby zmarłej i redukcji ewangelicznego obrazu do realistyczne-
go zajęcia. Najczęściej zmarłe kobiety upamiętniano zdobioną lub prostą tablicą 
inskrypcyjną. Wśród zachowanych monumentów taką formę ma ponad połowa 
epitafi ów. W XVII wieku obok tradycyjnej formy prostokątnej stopniowo upo-
wszechniły się inne kształty pamiątkowych tablic. Przynależność stanowa osoby 
zmarłej miała zazwyczaj wpływ na formę wznoszonego ku jej pamięci pomnika. 
Do monumentalnych form, tworzonych jedynie przez szlachtę, należały archi-
tektoniczne nagrobki przyścienne z postacią leżącą i stojącą, oddaną w rzeźbie 

171 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 30; B. Milewska–Waźbińska, Ars Epitaphica..., 
s. 13, s. 26–28; T. Chrzanowski, Śmierć..., s. 435–436; K. Górecka, Pobożne matrony..., s. 8. Zob. też 
M. Kołakowska, Renesansowe nagrobki dziecięce w Polsce XVI i pierwszej połowy XVII wieku, „Stu-
dia Renesansowe”, T. 1:1956, s. 230–256; M. Karpowicz, Przemiany mentalności na przykładzie na-
grobków polskich XVIII wieku, PH, T. 79:1988, z. 3, s. 457–474; S. Grzybowski, Skamieniałe żale. 
Staropolskie inskrypcje nagrobne, OiR, R. 35:1990, s. 77–90; J. Rećko, Literackie epitafi um barokowe. 
Geneza i teoria gatunku, Zielona Góra 1992; M. Gołąbek, Epitafi um Anny Pisarskiej w krużgankach 
dominikańskich w Krakowie, „Barok”, R. 11:2004, nr 1, s. 41–54; W. Urban, Epitalamia i  epitafi a 
pastorskiej rodziny Węgierskich w XVII w., [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby..., s. 167–172.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



87

Geneza i rozwój mowy pogrzebowej

pełnoplastycznej, oraz barokowe tablice epitafi jne z marmuru dębnickiego zawie-
rające medalionowy wizerunek osoby zmarłej, malowany na blasze. Mieszczanie 
natomiast fundowali przede wszystkim epitafi a portretowe z płaskorzeźbionym 
popier siem upamiętnionej osoby oraz edikulowe monumenty ze scenami biblij-
nymi, adorowanymi przez członków rodziny zmarłego. Również nagrobki patry-
cjuszowskich rodów krakowskich zachowywały tradycyjny schemat pomników 
mieszczańskich. Warto dodać, że w  treści epitafi ów moment zgonu określany 
był w różny sposób. Na przełomie XVI i XVII wieku w epitafi ach szlacheckich 
i mieszczańskich najczęściej używano wyrażenia obiit (z  łac. ob–eo, ii, itum — 
zejść, odejść). Zwrot ten stosowano od starożytności, przez średniowiecze, aż do 
renesansu, kiedy to na nowo stał się bardzo popularny. Inne słowa stosowane to: 
obdormivit; quiescit, mające dewocyjny sens przez określenie in  Domino. Rza-
dziej natomiast pojawiało się niereligijne określenie: defuncto lub a vita functo. 
Od XVI wieku funkcjonowało także stwierdzenie: moritur, mortua est. Określeń 
oznaczających rezygnację z  życia: a  vita migravit albo vitae reliquit, używano 
 raczej sporadycznie172.

Epitafi a protestanckie znajdujące się w Gdańsku przebadała natomiast Kata-
rzyna Cieślak. W celu właściwego naświetlenia specyfi ki badanych przez siebie 
zabytków dokonała ona ich porównania z analogicznymi epitafi ami zachowany-
mi w Królewcu i Lubece, jako należącymi do tego samego regionu artystycznego, 
oraz w Krakowie znajdującym się w innym centrum kultury. Na podstawie analizy 
materiału źródłowego badaczka doszła do wniosku, że zasadniczą przyczynę róż-
nicy pomiędzy gdańskimi a krakowskimi epitafi ami stanowi odmienny stosunek 
protestantów i katolików do śmierci. Katolik bowiem przekonany o tym, że na byt 
pośmiertny wpływały praktyki żyjących, skłonny był działać „w interesie” swych 
zmarłych współwyznawców, co widoczne było w fundowaniu mszy za ich dusze 
lub epitafi ów, których zadaniem było wzbudzić prywatną pobożność. Dla prote-
stanta natomiast los zmarłego rozstrzygał się w chwili śmierci, stąd nic ani nikt 
nie mógł go zmienić. Zatem w  środowisku protestanckim epitafi a były jedynie 
namacalną pamiątką dla wspólnoty oraz stanowiły pewną formę kultu zmarłego, 
który uznawany był za wzorzec moralny173.

Istotną część utworów funeralnych stanowiły kazania i mowy, których w cza-
sie uroczystości pogrzebowych wygłaszano od jednego do kilkunastu. Okazji ku 
temu dostarczał obrzęd trwający niekiedy wiele dni. Wygłaszanie „kazania często 
ujmowane było werbalnie jako actio, już nie tylko oratorskie, łączące słowo i gest, 
ale szeroko rozumiana sztuka oratorska, sceniczne „dzianie się”174.

172 K. Górecka, Pobożne matrony..., s. 31–38, s. 55–56.
173 K. Cieślak, Kościół — cmentarzem..., s. 152.
174 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 31.
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Oracje funeralne, które stanowią element niniejszego studium, były używane 
w dwóch znaczeniach. Węższym, do którego zaliczyć należy kazania pogrzebowe, 
czyli teksty stworzone przez duchownych różnych wyznań, oraz mowy pogrzebo-
we, których autorami były osoby świeckie. W szerszym rozumieniu należały do 
nich teksty prozatorskie powiązane z uroczystościami pogrzebowymi, czyli oracje 
przetłumaczone na język polski, kazania i mowy rocznicowe, podziękowania na 
pogrzebach oraz wzory kazań i mów. Oracje pogrzebowe stanowią dość liczną gru-
pę tekstów tworzonych zarówno w środowisku katolickim, jak i protestanckim175.

Mowa pogrzebowa uważana jest przez niektórych badaczy za najstarszy ro-
dzaj wypowiedzi. Jej początki związane są ze  znaną w  starożytnej Grecji skar-
gą żałobną, która znalazła wyraz tak w muzyce, jak i w poezji176. Pieśni płaczek 
pogrzebowych zawierały bowiem te same elementy, które później złożyły się na 
pogrzebowe enkomium, czyli pochwałę zmarłego, lament i  pocieszenie. Mowa 
od czasów starożytnych miała opinię najlepszego daru, jaki żywi mogą zostawić 
umarłym, ponieważ dzięki niej ci, którzy odeszli na zawsze, pozostaną w pamięci 
potomnych. Za twórcę mowy funeralnej uważa się Menandrosa. Stworzył on teo-
rię tego gatunku, według której na powstanie mowy pogrzebowej prócz tradycji 
teoretycznej (genus demostrativum) miał także wpływ obrzęd związany z pochów-
kiem zmarłych. W obrządku tym od najdawniejszych czasów udział brały kobiety 
lamentujące, które w pieśniach wyrażały zarówno skargę, jak i pocieszenie, a także 
przypominały czyny i zasługi zmarłego. Menandros wyróżnił cztery rodzaje enko-
mium. Były to — mowa pochwalna na cześć zmarłego bez przywołania smutnego 
wypadku śmierci i grzebania zwłok, niezawierająca ani lamentu, ani pocieszenia 
(kataron enkomion); właściwa mowa żałobna (epitafi on logos); mowa pochwalna 
zawierająca skargę, ale nieobejmująca pocieszenia (monodia); mowa pocieszająca 
(paramodios), której pierwsza część zawiera skargę, a druga pocieszenie. Właści-
wa mowa pogrzebowa — wygłaszana nad trumną (patetikos epitafi os) — miała 
u Menandrosa następujący schemat: krótkie wprowadzenie (w którym znajdowa-
ły się między innymi myśli wyrażające, jak trudno wygłaszać tego rodzaju mowę), 
przedstawienie życia i czynów zmarłego, wspomnienie przodków i pochwała ro-
dziców (genos), następnie przypomnienie wyglądu (fi zis) i  okresu dzieciństwa, 
przedstawienie zajęć, czynów, zaprezentowanie postawy życiowej i poglądów, a na 
zakończenie ukazanie okoliczności śmierci i podsumowanie życia bohatera po-
chwały. Powyższe punkty były szczegółowo omówione i połączone słowami wyra-

175 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 9.
176 Na temat budowy tego gatunku, zob. B. Otwinowska, Mowa, [w:] Słownik literatury staro-

polskiej..., s. 562–568; A. Szalkowska, Mowa [w:] Encyklopedia katolicka, t. 13, pod red. E. Gigile-
wicza, Lublin 2009, s. 371–375. Do dzisiaj utrzymuje się pogląd, że mowy pogrzebowe pojawiły się 
w Atenach w V w. p.n.e. (po bitwie pod Platejami w 479 r. p.n.e.). Ich treść zawierała wspomnienie 
wojowników, którzy polegli w zmaganiach militarnych.
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żającymi lament. Mowa kończyła się pocieszeniem i upomnieniem skierowanymi 
pod adresem obecnych177.

Greckie mowy pogrzebowe koncentrowały się na sławieniu państwa i  jego 
ideologii. Rzymskie oracje pogrzebowe skupiały się zaś na wychwalaniu cech 
konkretnej osoby i  jej szlachetnych czynach (laudatio mortui), a po nich sławi-
ły cały ród, poczynając od najstarszego przodka. Rzymskie traktaty retoryczne 
nie zawierały uwag na temat układania mów pogrzebowych, dlatego mówcy mieli 
do wyboru dwie możliwości. Mogli posłużyć się ogólnymi regułami enkomionu 
opisanymi w ćwiczeniach zwanych progymnasmata, za pomocą których nauczano 
retoryki lub wykorzystywać ogólne uwagi dotyczące genus demonstrativum; w ta-
kim wypadku oracja pogrzebowa nie była genus, ale species rodzaju okolicznościo-
wego. Druga możliwość polegała na uczeniu się z żywej tradycji, czyli naśladowa-
niu metody i stylu innych mówców. Konkretne instrukcje dotyczące kompozycji 
antycznych mów pogrzebowych pojawiły się po raz pierwszy dopiero w dwóch 
traktatach przypisywanych przedstawicielowi tak zwanej „drugiej sofi styki”, Me-
nandrowi Retorowi, na przełomie III i IV wieku178.

Zatem mowa pogrzebowa poświęcona konkretnej osobie (laudatio funebris) 
rozwinęła się znakomicie dopiero w Rzymie i był to prawdopodobnie jedyny i naj-
ważniejszy gatunek oratorstwa epidejktycznego niezapożyczony w całości od Gre-
ków. Początkowo w  Rzymie mówcą pogrzebowym był najstarszy syn zmarłego. 
W okresie późnej republiki, kiedy laudatio stało się jedną z części ceremonii o cha-
rakterze publicznym, krewnym zmarłego zakazano przemawiać nad jego trumną.

Autorami pierwszych chrześcijańskich enkomiów pogrzebowych byli Ojco-
wie Kościoła, spośród których wymienić należy Bazylego, Grzegorza z Nazjanzu, 
Grzegorza z Nyssy, Ambrożego179. Zdaniem Kazimierza Panusia św. Ambroży jako 
kaznodzieja zasługuje na podwójne wyróżnienie. Badacz uznał go bowiem za mi-
strza w konstruowaniu homilii egzegetycznej, jak również pioniera w tworzeniu 
łacińskiej mowy pogrzebowej. D. Platt zaś w swym cennym studium odwołuje się 
najczęściej do mów Grzegorza z Nazjanzu. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po 
pierwsze ukazują one etap dostosowania się gatunku, stworzonego przez pogan 
do wymogów chrześcijan. Po drugie zaś kaznodzieje polscy z XVI i XVII wieku 
najczęściej cytowali mowy pogrzebowe jego autorstwa180. O Grzegorzu z Nazjan-

177 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 49–50.
178 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 34–36.
179 Por. M. Korolko, O kunszcie oratorskim..., s. 72. Autor zasugerował, że przed powstaniem 

uniwersytetów zbiory mów, głównie wpływowych Ojców Kościoła, były jedynymi podręcznikami 
i przewodnikami wiedzy teologicznej, jak również stanowiły materiały pomocnicze dla kaznodziei 
w jego posłudze duszpasterskiej.

180 K. Panuś, Terminy stosowane..., s. 522; D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 7. Zagadnieniem 
konsolacji w oparciu o Ojców Kościoła zajmowała się L. Małunowiczówna. Pokłosiem jej badań są 
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zu wspomina także Marek Skwara, którego zdaniem uchodzi on za pierwszego 
pisarza starającego się przystosować wzorce pogańskich oracji funeralnych do 
potrzeb chrześcijaństwa. Jego mowy to arcydzieła chrześcijańskiej greckiej oracji 
pogrzebowej. Warto dodać, że do literatury łacińskiej chrześcijańską orację fune-
ralną wprowadził św. Ambroży prawdopodobnie pod wpływem wspomnianego 
Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy181.

W świecie chrześcijańskim św. Augustyn (354–430) starał się uwolnić retorykę 
od autorstwa pogan. Za jego przyczyną więc stała się ona uniwersalnym boskim 
wynalazkiem, przez co bez wyrzutów sumienia mogli z niej korzystać także chrze-
ścijanie. Warto zauważyć, że chrześcijaństwo rozpowszechniło się w świecie, w któ-
rym panował kult słowa, a jego podstawę stanowiła wspomniana retoryka. Klasycz-
ne zasady retoryki dostosowane zostały do potrzeb oratorstwa chrześcijańskiego, 
a retoryka sama w sobie oznaczała umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywa-
nia w mowie i piśmie. Retoryka służyła ponadto perswazji i wykorzystywana była 
przez literaturę polityczną, parenetyczną i dydaktyczną. Upowszechniała również 
treści społeczne i  religijne. Najważniejsze zadanie zaś, jakie stawiała przed mów-
cą, to umiejętność przekonywania (ars persuadendi), która rozumiana była jako 
oddziaływanie na odbiorcę w znaczeniu dydaktycznym, estetycznym i emocjonal-
nym — zgodnie z trzema postulatami formowanymi wobec sztuki słowa — uczyć 
(docere), zachwycać (delectare), poruszać (movere). Ojcowie Kościoła stanęli przed 
dylematem, czy chrześcijanom wypada okazywać żal i smutek po odejściu drugiego 
człowieka, ponieważ według poglądów teologiczno–fi lozofi cznych antyku chrześci-
jańskiego i wczesnego średniowiecza śmierć miała być oczekiwaniem na powtórne 
przyjście Chrystusa. Kolejne pytanie, które ich nurtowało, dotyczyło tego, czy chrze-
ścijanie mają prawo do pośmiertnej pochwały członków wspólnoty182.

W  średniowieczu powstało wiele typów kazań (np.  collatio, sermo, oratio), 
które podporządkowane zostały kazaniu tematycznemu i homilii. W XII wieku 

poniże artykuły: taż, Konsolacyjny list grecki, „Eos”, T. 54:1964, s. 245–264; taż, Stare i nowe w grec-
kiej konsolacji chrześcijańskiej, RHum, T. 19:1971, z. 3, s. 73–84; taż, Konsolacja w mowach pogrze-
bowych św. Grzegorza z Nyssy, RHum, T. 23:1975, z. 3, s. 73–103; taż, Konsolacyjne listy św. Bazylego 
Wielkiego, RHum, T.  24:1976, z.  3, s.  61–104; taż, Listy konsolacyjne i  mowy żałobne Grzegorza 
z Nazjanzu, RTK, R. 25:1978, z. 4, s. 173–202.

181 M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 38–41.
182 Por.  K.  Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w  Kościele katolickim. cz.  1: Kaznodziejstwo 

w  Kościele powszechnym, cz.  1, Kraków 1999, s.  60; B.  Jahołkowska, Dyrektywność jako przejaw 
perswazyjności prozy retorycznej. (Na przykładzie kazań Fabiana Birkowskiego), „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Opolskiego. Językoznawstwo” 17, Opole 1998, s. 71; A. Nowicka–Struska, Ex fumo 
in lucem..., s. 27. Zob. też M. Skwara, O teorii retorycznej św. Augustyna, PL, R. 86:1995, z. 4, s. 99–
118; J. Z. Lichański, Retoryka. Historia — teoria — praktyka, t. 1: Historia i teoria retoryki, Warszawa 
2007, s. 33–52; M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, pod 
red. M. Meyera, tłum. Z. Baran, Warszawa 2010.
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pojawiły się liczne artes praedicandi, czyli traktaty teoretyczne, które zawierały 
wskazówki dotyczące programu nauczania i techniki układania kazań183. W świe-
tle tych poglądów przedmiotem kazań powinien być wykład wiary i obyczajów. 
W XIII wieku nastąpiło w Europie odrodzenie kaznodziejstwa funeralnego. Wpływ 
na taki stan rzeczy miało nadejście schyłku średniowiecza niosące ze sobą zainte-
resowanie eschatologią oraz cywilizacyjnym poczuciem lęku, które stało się od tej 
pory zawsze obecnym elementem kazań pogrzebowych, zwanym także „dydakty-
ką strachu”184. Defi nicję strachu w literaturze naukowej zaproponował przed laty 
Jean Delumeau, którego zdaniem „w ścisłym i wąskim znaczeniu termin strach 
(indywidualny) jest uczuciem–wstrząsem, często poprzedzonym zaskoczeniem, 
a jego przyczyną jest uświadomienie sobie niebezpieczeństwa obecnego i naglą-
cego, które zagraża, jak sądzimy, przetrwaniu nas samych. [...] Podobnie, jak każ-
de inne wzruszenie, strach może, zależnie od osobnika i okoliczności, wywołać 
zupełnie przeciwne skutki bądź też następujące po sobie zmienne reakcje u  tej 
samej osoby”185. Zatem średniowieczny Kościół posługiwał się teologią strachu, 
który miał podłoże przede wszystkim eschatologiczne. Operowanie strachem, jak 
również groźbą wiecznej kary, stało się wówczas najczęściej stosowanym, najbar-
dziej cenionym i skutecznym środkiem edukacji religijnej. Ówczesne kaznodziej-
stwo natomiast rozwijało się dwoma nurtami. Z jednej strony głoszono kazania na 
uniwersytetach i tam kształcono mówców kościelnych, a ich mowy zebrane, jako 
kazania de temporis et de sanctis, były wzorami dla innych. Z drugiej strony zaś 
utworzone w tym czasie zakony żebracze propagowały nowy typ kaznodziejstwa 
in paupertate evangelica — wzorem dla dominikanów i franciszkanów byli aposto-
łowie, którzy głosili nową wiarę wśród ludu, wędrując z miasta do miasta.

W XIV wieku pojawiły się kazania w języku polskim. Pierwszym kaznodzie-
ją, który wygłosił tego typu kazanie, był rektor Akademii Krakowskiej Stanisław 
ze Skarbimierza (ok. 1365–1431). Miało to miejsce podczas pogrzebu królowej Ja-
dwigi 19 lipca 1399 r.186. Zostało ono jednak zapisane po łacinie. Podobna sytuacja 

183 Typologię kazań prezentują: M.  Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa..., s.  365; Kazanie, 
[w:]  Słownik staropolski, t.  3, pod red.  S.  Urbańczyka, Wrocław–Kraków–Warszawa 1960/1962, 
s. 254–256; Kazanie, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, Wrocław 1971, 
s. 1144–1145; T. Szostek, Kazanie, [w:] Słownik literatury staropolskiej..., s. 366–371; K. Panuś, Ka-
znodziejstwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 13, pod red. E. Gigilewicza, Lublin 2009, s. 1302–1312.

184 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 27. K. Dmitruk (Galaktyki kultury..., s. 31) 
sugeruje, że właściwie do końca XIII wieku brak jest wzmianek o kazaniach pogrzebowych.

185 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu: XIV–XVIII w., tłum. A. Szymanowski, Warszawa 
1986, s. 18–19. Zob. też Z. M. Osiński, Lęk w kulturze społeczeństwa...

186 Stanisław ze Skarbimierza (1365–1431). Głosił kazania polityczne, których fundament sta-
nowiło przekonanie mówiące, że zasadom etyki chrześcijańskiej powinno być podporządkowane 
nie tylko indywidualne życie człowieka, ale także sprawy państwowe, polityczne oraz społeczne, 
por. M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa..., s. 413. Na jego temat zob. też C. Zawodzińska, Pisma 
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miała miejsce na pogrzebie Władysława Jagiełły, gdzie kazanie w dniu 18 czerwca 
1434 r. wygłosił mistrz Paweł z Zatora (zm. 1463). W XV wieku przyjął się zwyczaj 
głoszenia kazań na pogrzebach i w rocznice śmierci profesorów oraz dobroczyń-
ców wspomnianej już krakowskiej wszechnicy, co stało się z czasem elementem 
obrzędowości i obyczajowości funeralnej187.

Miejsce kazań pogrzebowych w  działalności kościelnej określały polskie sy-
nody, zarówno prowincjonalne, jak i  diecezjalne. Najważniejsze postanowienia 
w  tej kwestii pochodzą ze  zbioru uchwał synodu wrocławskiego z  1248  r. pod 
zwierzchnictwem legata papieskiego Jakuba. Synod włocławski z 1641 r. upomi-
nał kapłanów, by także podczas pogrzebów biedaków wygłaszali krótkie kazanie, 
w którym opiszą przynajmniej jeden czyn zmarłego, poproszą o modlitwę za niego 
i podziękują uczestnikom pogrzebu za przybycie. Doniosłość wymowy kościelnej 
podkreślił sobór trydencki. W dniu 17 lipca 1563 r. uchwalono bowiem dokument 
soborowy De Verbi Dei concionatoribus, a kilka miesięcy później, czyli 11 listopada, 
dokument A quibus et quando minus praedicationis obeundum; ecclesia parochialis 
ad audiendum Verbi Dei obuenda. Nullus contradicente episcopo praedicet. Sobór 
uznał ponadto, że głoszenie kazań jest obowiązkiem Kościoła i  zobowiązani do 
tego zostali w  pierwszej kolejności biskupi i  duchowieństwo prowadzący curam 
animarum. W nawiązaniu do tego, z początkiem XVII wieku, kaznodzieje zaczęli 
przemawiać na pogrzebach kasztelanów, sędziów ziemskich i mniej utytułowanych 
osób. W zbiorach oracji znaleźć można również kazania, które były wygłaszane na 
pogrzebach mieszczan. Po drobnej szlachcie nie zachowały się kazania pogrzebo-
we, ponieważ ich wydrukowanie było bardzo kosztowne. Wynika stąd, że przewa-
żająca liczba kazań związana jest z rodami szlacheckimi i magnackimi, które po-
siadały wysoką pozycję w Rzeczypospolitej, jak również patrycjatem miejskim188.

Stanisława ze Skalbmierza, pierwszego rektora UJ w kodeksach Biblioteki Jagiellońskiej, RB, R. 4:1960, 
z. 3/4, s. 299–327; Stanisław ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mądrości, oprac. M. Korolko, Kra-
ków 2000, s. 204–235. Z okazji śmierci królowej Jadwigi głoszono także mowy rocznicowe. Za-
gadnieniu temu poświęcone zostało opracowanie M. Kowalczyk, Krakowskie mowy uniwersyteckie 
z pierwszej połowy XV w., Wrocław 1970.

187 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 28. Zob. też W. Urban, Akademia Krakow-
ska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji (1549–1632), [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagielloń-
skiego 1364–1764, t. 1, pod red. K. Lepszego, Kraków 1964, s. 253–307; J. Wolny, Uwagi nad kazno-
dziejstwem uniwersyteckim w Krakowie w XV stuleciu, [w:] Święty Jan Kanty w sześćsetną rocznicę 
urodzin 1390–1990, pod red. R. M. Zawadzkiego, Kraków 1991, s. 25–54.

188 Por. J. Związek, Kazanie jako źródło..., s. 323–324; A. Labudda, Liturgia pogrzebu..., s. 216; 
S. Baczewski, Ideologiczne funkcje herbu w XVII wieku. Przykład kazań pogrzebowych, [w:] Literatu-
ra i pamięć kultury. Studia ofi arowane profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie 
pracy naukowej, pod red. S. Baczewskiego, D. Chemperka, Lublin 2004, s. 180; tenże, Szlachectwo. 
Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku–XVII wiek, Lublin 2009, 
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Na zakończenie warto wspomnieć, że w okresie nowożytnym także środowiska 
protestanckie tworzyły swoje oracje (Leichenpredigt). Jednak w  tym przypadku 
twórcy reformacji we wskazaniach dotyczących wymowy kościelnej odrzucali 
baśnie, legendy i przesadnie alegoryczny sposób tłumaczenia tekstów biblijnych. 
Negowali także średniowieczną dialektykę na rzecz powrotu do biblijnej homilii 
pierwszych wieków chrześcijaństwa. Marcin Luter, Jan Kalwin, Filip Melanchton 
byli zdania, że kazanie jest najistotniejszym elementem nabożeństwa i dlatego po-
winno przyciągać uwagę słuchaczy, a nie ich nużyć. Erazm z Rotterdamu uważał 
zaś, że styl Pisma Świętego ma dwoistą naturę. Z jednej strony, przez zastosowanie 
przypowieści, staje się prosty, naturalny i pociągający dla ludzi o różnym stopniu 
wykształcenia. Z  drugiej natomiast jest trudny ze  względu na swą alegoryczną 
interpretację189.

1.4. Kaznodziejstwo polskie w baroku — kreatorzy kobiecych 
wzorów osobowych

Kaznodzieją nazywano kapłana, który „dzieje”, czyli przepowiada (w języku sta-
ropolskim „prawi”), „kaźń”, to jest objaśnia i komentuje przykazania. Głoszenie 
kazań polegało w rzeczywistości na przekazywaniu moralizatorskich treści oraz 
odpowiednich wzorców dydaktycznych i parenetycznych, co duchowni łączyli 
ze wspomnianą już pedagogiką strachu, karceniem i upominaniem. Kazanie zaś 
wywodzi się od czasownika „kazać” (mówić, przemawiać) i według określenia 
słownikowego to — „przemówienie religijne wygłaszane przez kapłana w trak-
cie stałych bądź okolicznościowych uroczystości liturgicznych, komentujące 
ewangelie, wykładające podstawy wiary bądź przekazujące nauki moralne”190. 

s.  215–216. Zob.  też M.  Skwara, Radziwiłłowie w  polskich drukowanych oracjach pogrzebowych 
XVII wieku, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie..., s. 109–132.

189 Na temat funeraliów, które wyszły spod piór kaznodziejów protestanckich należących do 
kręgu Jednoty Braci Czeskich, zob. H. Gmiterek, Z dziejów funeralistyki Braci Czeskich. Kazanie 
o wyznaniu wiary na pogrzebie Marianny z Leszczyńskich Zasławskiej w 1642, [w:] Ecclesia, cultura, 
potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofi arowana Siostrze Profesor Urszuli Bor-
kowskiej OSU, pod red. P. Krasa, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polaka, Kraków 2006, s. 409–416. 
Warto także zapoznać się z artykułami P. Barros, L’image visible des grâces invisibles. Rhétorique de 
l’éloge et stratégies de l’écart dans les sermons funèbres protestants, c. 1600–1640, Revue LISA/LISA 
e–journal [Online], Vol. 6:2008, nr 3, http://lisa.revues.org/37, dostęp: 16 XII 2011, 20:59 MET; taż, 
La mort du prince Henri (†1612). Éthique et rhétorique du deuil dans un cycle de sermons funèbres 
anglais, „Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires”, Vol. 5:2009, http://cerri.re-
vues.org/524, dostęp: 16 XII 2011, 21:15 MET.

190 Por. M. Korolko, O kunszcie oratorskim..., s. 68–69; M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Oko-
pień–Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1976, s. 186; A. Smolińska, Społe-
czeństwo polskie w kazaniach jezuickich przełomu XVII i XVIII wieku, Kielce 2005, s. 27.
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Drukowane i rękopiśmienne zbiory kazań w nauce wykorzystywane są jako źró-
dła historyczne. W kulturze chrześcijańskiej znane są dwa rodzaje mów głoszo-
nych w kościele, które towarzyszą temu wyznaniu od początków dziejów. Naj-
wcześniej pojawiła się tak zwana homilia patrystyczna191, znana już w czasach 
antycznych, później zaś kazania (sermones)192 oraz postylle (postillae)193, które 
szczególnie rozpowszechniły się w czasie reformacji. Kazanie było najskutecz-
niejszym środkiem działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Stąd w analizie 
naukowej badacze posługują się zazwyczaj tymi fragmentami kazań, które doty-
czyły życia społecznego i obyczajów w życiu codziennym, jak również ukazywa-
ły problemy życia politycznego.

Święty Augustyn jako jedyny spośród Ojców Kościoła pozostawił traktat 
poświęcony kaznodziejstwu. Zalecał w nim, aby orator chrześcijański nie tylko 
poddawał się wpływowi Ducha Św., ale także znał reguły i  naśladował odpo-
wiednie wzory zaczerpnięte z ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Mimo tych 
wskazań chrześcijaństwo nie zrezygnowało z tworzenia prozy według reguł wy-
pracowanych przez pogańskich pisarzy. Wprowadziło ono jedynie inne wzory 
do naśladowania. Rezultatem poczynań pisarzy chrześcijańskich było stworze-
nie nowego gatunku, czyli kazania, które korzysta nie tylko z zaleceń wszystkich 
trzech rodzajów mowy antycznej — genus deliberativum, genus demonstrativum, 
genus iudicialae, ale czerpie także z profetycznego charakteru ksiąg biblijnych. 
Św. Augustyn podkreślił również konieczność pięknego i płynnego wysławia-
nia się przez kaznodziejów, co miało duży wpływ na audytorium, które wsłu-
chiwało się w jego słowa ze skupieniem. Edward Staniek pisze, że retoryczno–
chrześcijański pogląd na kazania i kaznodzieję św. Augustyn wyraził w słowach 

191 Por. K. Panuś, Terminy stosowane..., s. 526, s. 520–521. Autor pisze w tej pozycji, że homilia 
wywodzi się z języka greckiego i upowszechniona została przez dzieła Orygenesa. Pod względem 
technicznym była wyjaśnieniem poszczególnych fragmentów Pisma Świętego. Pierwszym zacho-
wanym tekstem homilii chrześcijańskiej jest niewielkie pismo noszące tytuł Homilia z  II wieku 
zwane także Drugim listem do Koryntian św. Klemensa. Nie jest ona listem, lecz według ustaleń 
historyków literatury stanowi homilię wygłoszoną przez bliżej nieokreślonego kaznodzieję po 
lekturze Pisma Świętego podczas niedzielnego nabożeństwa. Kolejnym przykładem starochrześci-
jańskiej homilii jest homilia O męce Pańskiej autorstwa Melitona — biskupa Sardes w Lidii, która 
ściśle wiąże się z liturgią chrztu.

192 Por. tamże, s. 527. Autor tłumaczy, że termin sermo oznacza „wypowiedź retoryczno–per-
swazyjną, zbudowaną według przyjętych zasad artis praedicandi, niekiedy zapisaną jako textus wy-
głoszonej mowy”.

193 Por.  tamże, s.  528–529. Według badacza postyllę cechowało powiązanie słowa biblijnego 
i egzegezy. Nazwa wywodzi się stąd, że wykład komentujący następował po odpowiednim fragmen-
cie Pisma Świętego (łac. post illa textus verba — po tych słowach tekstu). W średniowieczu termin 
ten stosowano także na określenie kazań rękopiśmiennych. Postylla jako pierwsza z wielu gatunków 
kaznodziejskich „znalazła potężnego sprzymierzeńca w postaci słowa drukowanego”.
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„uczyć — obowiązek, sprawiać przyjemność — słodycz, wzruszać — zwycię-
stwo”194. Naukę należało prowadzić z  rozwagą i  raczej nie wypadało tematów 
trudnych, nieznajdujących się w Biblii, objaśniać na ambonie. Lepiej zaintere-
sowanym tymi kwestiami oddać do rąk odpowiednią literaturę. Kaznodzieja 
miał obowiązek mówić ładnie, ponieważ im piękniej przemawiał, tym większe 
zdobywał audytorium, i  przez to pobudzał ludzi do działania. Orator musiał 
jednak pamiętać o  tym, że w  słowach winien zawrzeć prawdę, która jest naj-
ważniejsza, a nie ulegać złudnym fałszom. Wzruszenie słuchaczy polegać mia-
ło przede wszystkim na wzbudzeniu w nich chęci lepszego życia. Skuteczność 
słów kaznodziei najlepiej uwidaczniała się w nim samym, prawdziwe bowiem 
uznanie moralne zyskiwał tylko ten człowiek, którego słowa miały stuprocento-
we pokrycie w codziennym życiu195. Kaznodzieja miał za zadanie łączyć dobrą 
naukę z dobrym życiem. Winien ponadto mieć na tyle odwagi, by o rzeczach 
trudnych mówić bez ogródek.

Zatem dobry kaznodzieja zdaniem św.  Augustyna to człowiek, który potra-
fi  się pięknie i płynnie wysławiać, zna zasady retoryki, czyta i słucha wypowiedzi 
sławnych mówców, ustawicznie poszerza swą wiedzę i gruntownie studiuje Pismo 
 Święte, jako najlepsze źródło mądrości. 

Gruntowną wiedzę kaznodzieje czerpali nie tylko z książek, ale przede wszyst-
kim z Biblii, a XVII wiek był stuleciem niemalże eksplozji biblijnych inspiracji, 
które widoczne były zarówno w sztuce, jak i w literaturze. Pismo Święte stało się 
niewyczerpanym źródłem mądrości życiowej, czy też niepodważalnej wiedzy 
o świecie. Autorytet Biblii poza jej świętością opierał się także na jej „dawności”. 
Zarówno motto, jak i większość cytatów kaznodzieje czerpali z Ksiąg Prorockich 
Izajasza, Jeremiasza i Habakuka. Warto dodać, że cytaty z Pisma Świętego, jak 
również Ojców Kościoła, podawane były w  kazaniach w  języku oryginalnym, 
czyli łacińskim lub greckim. Podobnie rzecz się miała w odniesieniu do autorów 
klasycznych196.

194 Por.  Święty Augustyn, O  nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1979, Pisma Starochrześcijań-
skich Pisarzy, t. 22; D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 156; E. Staniek, Sekrety dobrego kaznodziej-
stwa w ujęciu św. Augustyna, RBiL, R. 42:1989, z. 4, s. 302–305.

195 Por. M. Korolko, O kunszcie oratorskim..., s. 61. Autor zasugerował, że sztuka oratorska była 
ściśle zespolona z autorytetem moralnym mówcy. Podobnie uważa R. Kościelny (Rzeczpospolita 
oskarżanych narodów, Szczecin 2003, s. 33), twierdząc, że jeżeli kazanie miało spełniać funkcję wy-
chowawczą — ważna okazywała się nie tylko treść kazania, ale również sposób życia osoby, która je 
głosiła. W ten sposób zrodził się wzór kaznodziei, który łączył dobrą naukę z godnym życiem, czyli 
postępował zgodnie z zasadami, które kierował do ludu.

196 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in  lucem..., s. 172–173; M. Brzozowski, Teoria kazno-
dziejstwa..., s. 401.
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W dobie reformacji i kontrreformacji postać duchownego cieszyła się wielkim 
poważaniem wśród społeczeństwa, a  apoteozowanie własnego kleru było cha-
rakterystyczne nie tylko dla katolików, lecz także protestantów i prawosławnych. 
D. Platt pisze jednak, że po soborze trydenckim nie tylko określenie na nowo roli 
kaznodziei stanowiło spory problem, ale również obranie dobrego i skutecznego 
sposobu przepowiadania. Kaznodziejstwo stało się przodującym tematem V sesji 
soboru trydenckiego. Pokłosiem tych rozmów był wydany 17 czerwca 1546 r. de-
kret Super lectione et praedicatione, który zaaprobowano dopiero w 1563 r. W myśl 
tego dokumentu kaznodzieje mieli nauczać tego wszystkiego, co pomoże wier-
nym osiągnąć życie wieczne. Mieli także w swych kazaniach sugerować, jak żyć 
i których grzechów szczególnie się wystrzegać197.

Fabian Birkowski (1566–1636), noszący miano złotoustego oratora pogrze-
bowego, stworzył wzór kaznodziei, który powstał jako wynik refl eksji po śmierci 
ks. Piotra Skargi (1536–1612). Jego zdaniem kaznodzieję cechuje jasność umysłu, 
wynikająca z głoszenia Słowa Bożego i czystości życia, oraz umiejętność przywra-
cania słuchaczom wiary w łaskę bożą. Także na Litwie nie brakowało specjalistów 
od mów pośmiertnych. Do grona wybitnych katolickich kaznodziejów zaliczyć 
należy jezuitów Jakuba Olszewskiego (ok. 1586–1634) i Wojciecha Cieciszewskie-
go (1607–1675), franciszkanina Marka Koronę (ok. 1590–1651) oraz bernardyna 
Augustyna Wituńskiego (zm. 1654). Spośród kalwinów wybitnym mówcą był Jan 
Zygrowiusz (1574–1624), a wśród luteran Samuel Dambrowski (1577–1625)198.

Znaczenie kazań ogromnie wzrosło w okresie reformacji, kiedy w obronie za-
grożonej starej wiary stanąć mieli mówcy kościelni. Wyrazem dążenia do zmian 
w  kaznodziejstwie były artykuły synodu łęczyckiego, który w  1527  r. zebrał się 
pod przewodnictwem arcybiskupa Jana Łaskiego. Artykuły te sugerowały studium 
Pisma Św. i Ojców Kościoła zarówno łacińskich, jak i greckich, a także nakazy-
wały porzucenie dziedzictwa scholastyki. Synod piotrkowski z 1557 r. jeszcze raz 
podkreślił, że Słowo Boże należy głosić, opierając się na źródłach biblijnych i pa-
trystycznych, unikając alegorycznej interpretacji. W czasie tego synodu przyjęto 
uchwały soboru trydenckiego i dostosowano je do praw obowiązujących w Polsce. 

197 D. Platt, Ze studiów nad kaznodziejstwem barokowym. Sztuka nagany w kazaniach pogrze-
bowych ks.  Adama Fabiana Birkowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prace Literackie 
XXVII, nr 985, Wrocław 1987, s. 3; M. Morán, J. Andrės–Gallego, Kaznodzieja, tłum. M. Gurgul, 
[w:] Człowiek baroku, pod red. R. Villari, tłum. B. Bielańska, M. Gurgul, M. Woźniak, Warszawa 
2001, s. 162–163.

198 Por.  M.  Kosman, Litewskie kazania pogrzebowe..., s.  91–92; M.  Brzozowski, Teoria ka-
znodziejstwa..., s. 398. J. Związek (Kazanie jako źródło..., s. 325) uważa Fabiana Birkowskiego za 
ostatniego wielkiego mówcę złotego wieku w Polsce, który powinności kaznodziejskie zaliczał do 
obowiązków kapłańskich. Domagał się on ponadto, by kaznodzieje wykazywali się biegłością w na-
ukach kościelnych.
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Kolejny synod w Piotrkowie w 1607 r. stwierdzał, że nauczanie i szerzenie wiary 
katolickiej jest szczególnym zadaniem biskupów i kapłanów, dlatego duszpasterze 
we wszystkie niedziele i święta mieli głosić wiernym Słowo Boże. Pierwszą część 
kazania należało poświęcić objaśnieniu Ewangelii, drugą zaś zasadom, które po-
daje Katechizm Rzymski. Najważniejszym osiągnięciem polskiego ustawodawstwa 
kościelnego po soborze trydenckim była tak zwana „Pastoralna”, czyli List paster-
ski (Epistola pastoralis) biskupa Bernarda Maciejowskiego (1548–1608), którą po 
raz pierwszy opublikowano w 1601 r. W sprawie kaznodziejstwa artykuł 8 głosił, 
że proboszczowie i rządcy kościołów zobowiązani byli osobiście lub przez innych 
zatwierdzonych kapłanów głosić Słowo Boże przynajmniej w niedziele i  święta, 
w Adwencie, Wielkim Poście, w dwa dni powszednie. Kazania miały być zawsze 
dostosowane do poziomu słuchaczy i okresu liturgicznego. Pomoc dla kaznodzie-
jów miały stanowić Postylle Jakuba Wujka i Piotra Skargi. Przedmiotem nauczania 
miały być podstawy wiary i  rzeczy konieczne do zbawienia. Nie należało także 
imiennie piętnować winnych z ambony199.

Na przełomie XVI i XVII wieku nastąpiło zróżnicowanie kazań, co związane 
było przede wszystkim z  zaangażowaniem się kaznodziejów w  działalność 
publiczną. Obok popularnych wówczas kazań politycznych, sejmowych i pokut-
nych istniały także homilie, kazania katechetyczne, o świętach i o sakramentach. 
Próbę typologii kazań odnaleźć można w artykule M. Korolki, który wprowadził 
podział na kazania tematyczne i homilie (postylle). Kazania pogrzebowe zaliczone 
zostały do kazań przygodnych, czyli okolicznościowych200. D. Platt wyjaśnia, że 
zarówno poza kazaniami katechetycznymi (które uczyły reguł religii), jak i homi-
letycznymi (skupiającymi się na objaśnianiu litery Pisma Świętego), istniały także 
kazania przygodne, które koncentrowały się na rozważaniu problemu moralności 
chrześcijańskiej, teologii oraz opiewały różne etapy życia człowieka — narodzi-
ny, ślub i  śmierć. Kazania pisane na okoliczność pogrzebu były zazwyczaj 
mowami pochwalnymi opartymi na wzorze genus deliberativum. W homiletyce 
XVII wieku zawrotną karierę zrobiło pojęcie „kazanie przygodne” wprowadzone 
przez Piotra Skargę, którego używał także ks.  Aleksander Lorencowicz. Auto-

199 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 41–44; W. Pawlak, Od Sokołowskiego do Szylarskiego. 
Z dziejów homiletyki XVI–XVIII wieku, „Barok”, R. 16:2009, nr 1, s. 27. Zob.  też S. Nasiorowski, 
„List Pasterski”...

200 M. Korolko, Uwagi o genealogii kazania politycznego w Polsce XVI wieku, [w:] Kultura i li-
teratura dawnej Polski. Studia. Prace ofi arowane Juliuszowi Nowakowi–Dłużewskiemu na siedem-
dziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa 1968, s. 157–162. M. Brzozowski (Teoria kaznodziej-
stwa..., s. 404) siedemnastowieczne homilie dzieli na analityczne i syntetyczne. Przedstawicielami 
pierwszego gatunku byli — Tomasz Młodzianowski oraz Piotr z Poznania, drugiego zaś — Fabian 
Birkowski oraz Szymon Starowolski.
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rzy kazań z XVII wieku „kazania przygodne” zaczęli traktować jako wzorcowe, 
a „przygodność” stała się synonimem „wzorcowości”201.

Warto dodać także, że w  czasach nowożytnych szczególnie popularne sta-
ło się kaznodziejstwo typu profetycznego. Jego celem było ostrzeganie ludu przed 
gniewem bożym, końcem świata czy upadkiem ojczyzny. Do duchownych głoszą-
cych tego typu kazania zaliczyć należy Piotra Skargę, Jakuba Wujka (1541–1597), 
Marcina Białobrzeskiego (ok.  1530–1586), czy też Stanisława Orzechowskiego 
(1513–1566). R. Kościelny wnioskuje, że „profetyczny scenariusz” kazań, popu-
larny w złotym wieku, był kontynuowany w następnym stuleciu, ale pomimo usil-
nych zabiegów kaznodziejów o opamiętanie i pokutę nie udało się uchronić Rze-
czypospolitej przed tragicznymi wydarzeniami wieku XVII202. Podkreślić wypada 
również, że w tym czasie największy kryzys przeżywało kaznodziejstwo homilijne, 
które nie stanowiło już elementu wykładu Pisma Świętego. Litera Biblii była wów-
czas jedynie tłem dla swobodnej myśli kaznodziei.

Szczególną popularnością w okresie nowożytnym cieszyło się kaznodziejstwo 
jezuickie, na co wpływ miała reguła zakonu, w  której ramach, pomimo że ka-
znodziei nie wypadało przetykać mowy reminiscencjami starożytnymi i olśnie-
wać bogactwem epitetów, nie mógł on sobie pozwolić na pogardę wobec retoryki. 
Musiał dbać o wykończenie formy, strzec się żartów i anegdot oraz nadawać stylo-
wi powagę i majestat. W reformie kaznodziejstwa jezuici dążyli do naśladowania 
prostego i wzniosłego stylu biblijnego. Cyceron był dla jezuitów jedynym autorem, 
którego należało naśladować, pisząc nie tylko po łacinie, lecz także w językach na-
rodowych. Jezuici byli ponadto tym zakonem, który najwcześniej dostrzegł zna-
czenie kazania jako autonomicznego gatunku literackiego, dlatego też od począt-
ku swego istnienia posiadał on dwie niezależne instytucje kaznodziejskie. Należeli 
do nich tak zwani kaznodzieje–oratorzy oraz kaznodzieje–pisarze203.

201 D. Platt, Ze studiów nad..., s. 6; M. Skwara (Polskie drukowane oracje..., s. 18–19) dla przy-
kładu podaje tytuły dwóch kazań ks. Lorencowicza, Kazanie przygodne o śmierci ludzi młodych na 
niedzielę 14 po świątkach oraz Kazanie przygodne o pamięci śmierci ustawicznej.

202 Por. M. Korolko, O kunszcie oratorskim..., s. 82–85; R. Kościelny, Kazania barokowe jako 
źródło do badań nad mechanizmami kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej, NP, 
R. 97:2002, s. 95–96.

203 Por.  M.  Korolko, Między retoryką a  teologią. O  kunszcie estetycznym staropolskich kazań 
(rekonesans), [w:] Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, pod red. M. Jasińskiej–Wojtkowskiej, 
K. Dybciaka, Lublin 1993, s. 54. I. Kadulska (Między sztuką wymowy a sztuką aktorską. (O podręcz-
niku Franciszka Langa SI), [w:] Kultura żywego słowa..., s. 244) sugeruje, że kształcenie mówcy sta-
nowiło jeden z głównych celów procesu edukacji w szkołach jezuickich. Zarówno funkcje, zakres, 
jak i sposób nauczania retoryki określała ustawa „Ratio studiorium” z 1586 r., która powoływała 
szkoły Societas Iesu. Edukacja trwała zazwyczaj pięć lat, a ostatnia klasa kursu średniego nosiła na-
zwę klasy retoryki. Wymieniona wyżej ustawa zachęcała ponadto do tworzenia teatrów szkolnych, 
gdyż dostrzegano w nich zalety dydaktyczne i moralne.
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Kaznodziejstwo jezuickie znajdowało w Piśmie Świętym nie tylko atrakcyjne 
źródła schematów wnioskowania, lecz także sporo tropów i fi gur stylistycznych. 
Jak wspomina Wiesław Stec — „myślenie kategoriami biblijnymi, nasycenie utwo-
rów stylistyką starotestamentową i ekspansywność alegorii, sytuowały polemikę 
jezuicką w głównym nurcie potrydenckiej kultury religijnej”204. Jezuici posiada-
li także rozległą wiedzę na temat gestu. Można nawet powiedzieć, że uchodzili 
za wyjątkowych znawców owego niepisanego, mimicznego savoire vivre’u. Sami 
zresztą na ambonie do gestu przywiązywali ogromną wagę. Jezuici kształceni byli 
do tego, by swym wystąpieniom nadać charakter teatralności. Zasadnicza różnica 
pomiędzy aktorem a kaznodzieją polegała na tym, że pierwszy z nich w ekspresji 
scenicznej mógł wykorzystać wszystkie części ciała, orator zaś musiał być bardziej 
powściągliwy i ograniczony w środkach205.

Kazanie pod względem gatunkowym przypisać można zarówno do sztuki pi-
sarskiej, jak i do sztuki wykonawczej, oratorskiej, krasomówczej, czy wręcz sztuki 
wygłaszania i gestu. Kazanie zatem podobnie jak teatr stanowiło w XVII wieku 
pograniczny zespół sztuk i  stawało się pełnowartościowe tylko wtedy, gdy wy-
głaszano je do odpowiedniego audytorium oraz podczas uroczystości, którym 
towarzyszył specyfi czny nastrój. Stąd talent krasomówczy był w kulturze staropol-
skiej niezwykle pożądany. Jeśli któremuś z mówców natura poskąpiła tego daru, 
wydawane były specjalne zbiory uniwersalnych mów z przeznaczeniem na różne 
okazje — świeckie, kościelne, na śluby, pogrzeby, czy też powitania206.

Udramatyzowane formy kaznodziejstwa znane były i  stosowane nie tylko 
w Polsce, ale właściwie w całej Europie. Szczególnie popularnym rekwizytem wy-
korzystywanym przez oratorów podczas ich wystąpień była czaszka, która albo 
znajdowała się w dłoni kaznodziei, albo wyszyta została na żałobnych ornatach. 
Czaszka była typowym rekwizytem baroku, a od XVI wieku stanowiła niezbędny 
przedmiot w  przedstawieniach malarskich, ukazujących świętych pogrążonych 
w modlitewnej ekstazie. Zalecane były cotygodniowe ćwiczenia z czaszką, które 
przypominać miały o kruchości życia i przygotowywaniu się do śmierci207.

Popularność gestu dotyczy nie tylko polskiej, ale i  europejskiej ambony. 
W baroku rozkwitał bowiem teatr głosu, gestu, a nawet rekwizytu, którym naj-

204 W. Stec, O perswazji retorycznej jezuickich polemik wyznaniowych przełomu XVI i XVII wie-
ku, [w:] Teatr wymowy..., s. 106–107. Zob. też A. Smolińska, Społeczeństwo polskie w kazaniach..., 
s. 39–41.

205 Por. M. Bogucka, Gest w kulturze..., s. 9; I. Kadulska, Między sztuką wymowy..., s. 251–252. 
Zob. też I. Dąmbska, Problem śmierci w kulturze chrześcijańskiej, „Znak”, 1986, nr 1, s. 68.

206 Por. M. Korolko, Między retoryką a teologią..., s. 47; A. Nowicka–Struska, Ex fumo in  lu-
cem...., s. 42.

207 Por. G. Huszał, Przygotowanie do śmierci..., s. 114–116; D. Künstler–Langner, Idea vanitas..., 
s. 11–12.
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częściej była wspomniana już czaszka. Słowo „gest” wywodzi się z łaciny i ozna-
cza ruch ciała, który towarzyszy mowie, podkreśla jej treść, a czasem ją nawet 
zastępuje. Gest ponadto zarówno w średniowieczu, jak i w baroku posiadał po-
trójną funkcję. Po pierwsze służył do porozumiewania się, po wtóre do specjalnej 
ekspresji uczuć, po trzecie zaś był znakiem przynależności do pewnego kręgu 
społeczno–kulturalnego208. Hanna Dziechcińska z kolei tłumaczy łaciński wyraz 
„gesticulatio” jako „kuglowanie, pląsy, gestami narabianie, trafnowanie”. Badacz-
ka przyznaje, że w baroku gest miał znaczenie przede wszystkim ludyczno–wido-
wiskowe. Manuel Morán i José Andrés–Gallego zauważyli zaś, że „gestykulacja” 
i charakterystyczny barokowy strój to elementy podkreślające paradygmatyczne 
znaczenie kaznodziei okresu potrydenckiego. Ponadto upodobanie w gestyku-
lacji nie wywodziło się jedynie z założeń teoretycznych, ponieważ był to wyraz 
ducha epoki. Barok powinien być rozumiany przede wszystkim jako sposób poj-
mowania świata, a  kaznodzieję należy postrzegać jako człowieka gorliwie wy-
pełniającego treści ustalone na soborze trydenckim209. Warto dodać, że w XVII 
wieku teatralizacja była także odmianą konceptu kaznodziejskiego, a „gest sta-
nowił niezbędny, trwały, i co więcej, usytuowany w ściśle wyznaczonym miejscu 
i porządku, element całości nadrzędnej, jaką mogły być pewne formy rytuału, 
obrzędu, obyczaju”210. Ponadto gest był integralną częścią przekazu mówionego 
i wręcz towarzyszył żywemu słowu211.

Zabiegi te miały na celu przyciągnięcie uwagi słuchaczy, jak również wstrzą-
śnięcie ich sumieniami, gdyż „wszyscy ludzie mają sumienie, ale jest różnica wiel-
ka między sumieniem a sumieniem”212. Żywe słowo, obraz i gest w epoce staro-
polskiej odgrywały istotną rolę zarówno w duszpasterstwie, jak i nauczaniu więk-
szości społeczeństwa. Ważne w tym procesie były również pieśni religijne, które, 
śpiewane przy dźwiękach organów, wypełniały barokowe kościoły niezwykłym 
nastrojem. Oprócz używania odpowiedniego gestu orator winien był odpowied-
nio modelować głos. Żeby zaś nadać wygłaszanej treści podmuch dramatyczności, 

208 Por. M. Bogucka, Gest w kulturze..., s. 5. Podobnie uważa P. Sczaniecki, Gest modlitewny 
w późnym średniowieczu, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, 
pod red. B. Geremka, Wrocław 1978, s. 41.

209 H. Dziechcińska, Gest w staropolskim systemie..., s. 51; M. Morán, J. Andrės–Gallego, Ka-
znodzieja..., s. 161, s. 166–167; W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005, 
s. 181–183.

210 Por. H. Dziechcińska, Gest w staropolskim systemie..., s. 41–42.
211 Na temat gestu, który był istotną częścią etykiety szlacheckiej, zob. też J. Lipiński, Planeta 

Luna. Wstęp do historii sztuki aktorskiej w Polsce, PT, R. 20:1971, s. 161–211; Z. Rynduch, Teoria sty-
lu w traktatach retorycznych XVII wieku w Polsce. Przegląd ważniejszych zagadnień, PL, R. 66:1975, 
z. 2, s. 126–142; H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.

212 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] P. Zophiey Xiężny z Ostroga..., s. 86.
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mógł posłużyć się pauzą albo na chwilę zamilknąć213. Warto dodać, że słowa ka-
znodziei uzupełniano odpowiednimi ruchami głowy i ramion oraz mimiką twa-
rzy. Należało to robić z wyczuciem, by zachowanie, które miało dotrzeć do różnej 
publiczności, nie przerodziło się w groteskę.

Zatem badanie sztuki żywego słowa kaznodziejskiego nie jest zadaniem ła-
twym. Nie da się bowiem odtworzyć natężenia głosu oratora, jego stroju, mimi-
ki, gestów, czy też napięcia emocjonalnego. W przypadku barokowych mów po-
grzebowych nie jest możliwe także precyzyjne opisanie rekwizytów używanych 
podczas pogrzebów. Tylko niewielka część siedemnastowiecznych oracji została 
wydrukowana, dzięki czemu przetrwała do dzisiaj. Jednak te, które znajdują się 
w naszym posiadaniu, mają nieco zmienioną i poszerzoną formę, przez co tracą 
na autentyczności.

Istniały różne miejsca, w których wygłaszano kazania, jednak najbardziej od-
powiednim był kościół. Po soborze trydenckim pojawiła się nowa architektura sa-
kralna. Wyeksponowano w niej ambonę, która dawała możliwość odpowiedniego 
zobaczenia i usłyszenia kaznodziei214. Starano się nie przedłużać kazań, dlatego 
czas wypowiedzi duchownego odmierzały zegary piaskowe zwane „klepsydrami”. 
Początkowo długość kazania nie była ściśle określona, zależało to raczej od wy-
czucia przemawiającego. W okresie nowożytnym czas nabożeństw i głoszonych 
podczas nich kazań określać zaczęło ustawodawstwo kościelne. Synod w Heils-
bergu z 1582 r. nakazał, aby nabożeństwo wraz z kazaniem w niedzielę i święta nie 
trwało dłużej niż dwie godziny. Synod poznański z 1689 r. postanowił, że w ma-
łych miastach i wsiach kazanie miało być podzielone na dwie części. W pierwszej, 
trwającej około pół godziny, należało wytłumaczyć słuchaczom Ewangelię, w dru-
giej zaś, której długości nie określono, duchowny miał wyjaśniać katechizm. Synod 
poznański zaś z 1720 r. na kazanie sumowe w niedzielę i święta przeznaczył około 
pół godziny. Wzorem do takiego postępowania był św. Augustyn, który głosił swe 
kazania w ciągu trzydziestu minut, a  czasem ograniczał swe wystąpienie nawet 

213 Por. R. Kościelny, Kazania barokowe ..., s. 96–97; W. Müller, Epoka baroku..., s. 233; A. No-
wicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 65. Na temat pieśni zob. A. Nowicka–Jeżowa, Pieśń refl eksyj-
no–żałobna XVI–XVIII wieku, [w:] Kultura żywego słowa..., s. 185–217. Autorka sugeruje, że kan-
cjonały staropolskie, przedstawiane jako źródła historycznoliterackie lub muzykologiczne, mogą 
być interpretowane jako dokumenty kultury żywego słowa. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od 
kazań pogrzebowych pieśni żałobno–refl eksyjne nie były inspirowane wzorcem biblijnym. O pie-
śni żałobnej w środowisku luterańskim pisała M. Walter–Mazur, Ars moriendi, pompa funebris..., 
s. 13–25.

214 Ambona (z gr. àναβαίνειν (anabainein) wstępować) była rodzajem kazalnicy zbudowanym 
na podwyższeniu, opartym o ścianę lub fi lar. Bogato zdobiona, stanowiła szczególnie ważne miej-
sce w kościele i służyła jako narzędzie sztuki oratorskiej. Usytuowana była zazwyczaj w środkowej 
części świątyni, przez co obserwacja zachowania kaznodziei dawała złudzenie oglądania aktora na 
scenie, por. M. Korolko, O kunszcie oratorskim..., s. 71.
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do kwadransa. W okresie reformacji przemawiano zazwyczaj około czterdziestu 
pięciu minut, w XVII wieku czas ten wydłużano nawet do dwóch godzin215.

Prawidłowe przygotowanie kazania polegało na stworzeniu odpowiedniego 
schematu. Za niedopuszczalne uważano odczytanie go z ambony, a na sztuczną re-
cytację z pamięci pozwalano jedynie początkującym duchownym. Najbardziej po-
tocznym zjawiskiem było zapamiętywanie schematu kazania, czyli jego formalnej 
struktury, przykładów, głównych założeń, reszta zaś była sztuką improwizacji216.

Z  reguły podczas pogrzebów magnackich przemawiali duchowni, którzy 
pełnili ważne funkcje w zgromadzeniach zakonnych lub należeli do kapituł ka-
tedralnych. Byli oni dobrze wykształceni i zazwyczaj wywodzili się ze stanu szla-
checkiego, choć zdarzali się przedstawiciele stanu chłopskiego i mieszczaństwa. 
Wypowiedzi kaznodziejów miały wartość nie tylko użytkową, ale także literacką, 
czy wręcz artystyczną. Podobnie uważa T. Zieliński, zdaniem którego z punktu 
widzenia praktyki kościelnej kazanie od zawsze było podstawowym elementem 
szeroko rozumianej działalności duszpasterskiej Kościoła. Jednak ze względu na 
szereg cech dystynktywnych, w które wyposażony został tekst kazania funeralne-
go — m.in. żywy związek z tradycją literacką, światopoglądem i klimatem inte-
lektualnym epoki; możliwość konkretyzacji tekstu poprzez odniesienia do topiki 
biblijnej i antycznej — można uznać kazanie pogrzebowe za dzieło literackie, któ-
re stanowi syntetyczny wytwór językowy, zbudowany według reguł artystycznych 
i pełniący funkcje estetyczne217.

To, w jakim języku przygotowane zostało kazanie, zależało od słuchaczy. Dla 
ludu i niższych warstw mieszczańskich kazania wygłaszane były w języku naro-
dowym. Dla studentów i profesorów Akademii Krakowskiej oraz duchowieństwa, 
a także na zjazdach szlachty głoszono je po łacinie. Jeśli mówca kościelny przy-
gotowywał kazanie do publikacji, pisał jego tekst po łacinie, był to bowiem język 
ludzi wykształconych, a z dziełem napisanym w tym języku można było się zapo-
znać także za granicą. W okresie reformacji kaznodzieje zaczęli zwracać uwagę na 
przystępność i prostotę kazań, gdyż miała to być odpowiedź na krytykę protestan-

215 Por.  Z.  A.  Kliszko, Długość kazań według synodów polskich, HD, R.  37:1968, s.  231–232. 
Jeśli chodzi o tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, M. Kosman (Litewskie kazania pogrzebowe..., 
s. 87) podaje, że w 1607 r. synod piotrkowski wydał polecenie, aby rozmiary kazań tam wygłasza-
nych były niewielkie. Punkt 17 uchwały podjętej na synodzie diecezji wileńskiej w marcu 1669 r. 
mówił, że nie należy zwłok trzymać za długo bez pogrzebu, mowy zaś głoszone nad trumną winny 
trwać nie dłużej niż godzinę oraz nie powinny zawierać treści panegirycznych, lecz jedynie poboż-
ne nauki pod adresem słuchaczy. Zob. też M. Korolko, O kunszcie oratorskim..., s. 71.

216 Por. M. Morán, J. Andrės–Gallego, Kaznodzieja..., s. 184–185.
217 Por. M. Kuran, Krzyż strzalisty Marka Korony — kazanie na pogrzebie Pawła Sapiehy, kon-

strukcja tekstu i wizerunek bohatera, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, pod red. K. Stępni-
ka, Lublin 2007, s. 130; T. Zieliński, Kazanie pogrzebowe w konwencji..., s. 189.
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tów, którzy katolickim oratorom wytykali odrzucenie biblijnej prostoty na rzecz 
pogańskiej fi lozofi i i sztuczek oratorskich218. Tego typu nakaz znajduje się w posta-
nowieniach synodu biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego z 1610 r., gdzie 
przeczytać możemy — „Głosząc kazania niech [duchowni — U. K.] nie szukają 
poklasku ludzi i nie stosują się do oceny pospólstwa, lecz poważnie i roztropnie 
niech spełniają swój obowiązek, niczego innego nie szukając, niż pożytku i zba-
wienia owiec, których pasienia obowiązek przyjęli [...] Przede wszystkim zaś 
[niech kaznodzieje — U. K.] dostosują siebie i swoją naukę do wieku, zdolności, 
stanu, wykształcenia i obyczajów słuchaczy, aby stając się wszystkim dla wszyst-
kich, wszystkich zdobyli Chrystusowi”219. Ciekawie wspomniani duchowni wypo-
wiedzieli się także na temat głoszenia kazań dla kobiet — „Zakazujemy mieszać 
do kazań babskich plotek, uszczypliwości, obelg, żartów. Lepiej bowiem, by  lud 
słuchając świętych kazań jęczał, bił się w piersi, wydawał westchnienia i płakał, 
niż pękał ze  śmiechu i  chichotu”220. Zatem kapłani mieli mówić jasno i  zrozu-
miale, ponieważ dzięki temu treści przez nich przekazywane osiągną swój cel, 
czyli posłużą do zbawienia wiernych. Najważniejszym motywem kaznodziejskim 
w  głoszeniu kazań była troska o  dusze słuchaczy, pragnienie osiągnięcia przez 
nich zbawienia, czy też ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Należy dodać, że 
polscy kaznodzieje doby baroku byli w pewnym sensie rozdwojeni. Tłumaczy się 
to w taki sposób, że z jednej strony formowali swe poglądy na wzór europejskiej 
(hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej) duchowości, z drugiej zaś wychowani zostali 
i żyli w żywiole sarmackim221.

Tendencje barokowe dowartościowały kaznodziejstwo i w ogromnym stopniu 
wpłynęły na jego ilościowy rozwój. Stanisław Sokołowski (ok. 1537–1593) był au-
torem pierwszego w Polsce — wzorowanego na Cyceronie — podręcznika orator-
stwa kościelnego, w którym połączona została klasyczna sztuka oratorska z „po-
etyką” ówczesnego kazania222. Za najpopularniejszych twórców kazań pogrze-
bowych baroku uznaje się natomiast Fabiana Birkowskiego, Szymona Starowol-

218 Por. J. Związek, Kazanie jako źródło...., s. 323; T. Piersiak, Barokowa sztuka..., s. 95.
219 Zob. Synod biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego odprawiony w 1610 r., [w:] Statuty 

synodalne Warmińskie, Sambijskie, Pomezańskie, Chełmińskie oraz Prowincjonalne Ryskie. Z bra-
niewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1932 roku prze-
łożył Julian Wojtkowski, Olsztyn 2010, s. 78.

220 Tamże.
221 R. Kościelny, Kazania barokowe..., s. 91; C. Brovetto [i in.], Duchowość chrześcijańska czasów 

nowożytnych, t. 5, tłum. E. Dobrzelecka, Kraków 2005, s. 91–94.
222 Por. M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa..., s. 399; M. Korolko, O kunszcie oratorskim..., 

s. 80. Na temat ks. S. Sokołowskiego — kaznodziei na dworze króla Stefana Batorego zob. K. Sło-
miński, Ks. Stanisław Sokołowski. Studyum do dziejów kaznodziejstwa XVI wieku, PP, T. 34:1892, 
s. 305–323, T. 35:1892, s. 38–55, s. 213–229, s. 357–383; W. Pawlak, Od Sokołowskiego..., s. 31–34.
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skiego, Aleksandra Lorencowicza, Tomasza Młodzianowskiego, Hiacynta (Jacka) 
Mijakowskiego, Jakuba Olszewskiego, Andrzeja Kochanowskiego (Aleksandra od 
Jezusa), Jędrzeja (Andrzeja) Cyrusa (Hieronima od św. Hiacynta (Jacka)), czy też 
Franciszka Rychłowskiego.

Fabian Adam Birkowski (1566–1636) odznaczał się wybitnym talentem kraso-
mówczym. Swymi kazaniami pogrzebowymi żegnał wiele wybitnych osobistości, 
spośród których należy wymienić Jana Zamoyskiego, ks.  Piotra Skargę, czy też 
hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Kaznodzieja napisał także mowę ku czci kró-
la Zygmunta III i jego drugiej żony Konstancji, noszącą tytuł Kwiaty koron Królew-
skich nieśmiertelne. Abo Pamięć Najaśniejszego Monarchy Zygmunta III [...] Kon-
stancjej Królowej... Za główne dzieło homiletyczne Birkowskiego uchodzą Kazania 
na niedziele i święta doroczne, które wydrukowane zostały w Krakowie w 1620 r. 
Homilie tam zawarte osnute są wokół treści perykop ewangelicznych. W kazno-
dziejstwie Birkowskiego, w porównaniu do postylli autorów polskich z XVI wieku, 
dostrzec można inne podejście do Pisma Świętego i dzieł Ojców Kościoła. Cytaty 
zaczerpnięte z tych utworów były dla niego nie tyle źródłem wygłaszanych treści 
teologicznych, ile raczej ilustracją własnych konceptów myślowych. Najbardziej 
reprezentatywną część twórczości kaznodziejskiej Birkowskiego stanowią mowy 
obozowe i  pogrzebowe. W  kazaniach funeralnych dominikanin stworzył wręcz 
galerię portretów nagrobnych, gdzie odwołując się „do funkcjonujących w życio-
wej pamięci i wyobraźni ludzkiej obrazów, związanych z osobami zmarłych, usi-
łował utrwalić własną wersję portretu przez wybór ważniejszych epizodów życio-
wych lub charakterystycznej cechy osobowości”223.

Do wybitnych kaznodziejów okresu baroku należy także Szymon Starowolski 
(1588–1656). Jako kanonik katedralny na Wawelu interesował się wieloma dzie-
dzinami nauki, spośród których wymienić należy teologię, prawo, historię, poli-
tykę, wojskowość oraz gospodarkę. Na zlecenie kapituły krakowskiej podjął się 
spisania inwentarza skarbca katedralnego. Stworzył pierwszą historię literatury 
polskiej, zatytułowaną Hekatontas. Wydał również zbiór inskrypcji z nagrobków, 
epitafi ów i  napisów architektonicznych — tak zwane Monumenta sarmatarum, 
które do dnia dzisiejszego uchodzi za cenne źródło historyczne. W 1642 r. Sta-
rowolski wygłosił kazanie pogrzebowe po śmierci biskupa Jakuba Zadzika zaty-
tułowane Wielkiego Korabiu Wielki Sternik Przewielebny Prałat [...] ks. Jakub Za-
dzik... Trzy lata później opublikował obszerny zbiór kazań zatytułowany Świątnica 
Pańska zamykająca w sobie kazania na uroczystości świąt całego roku, który za-
dedykował biskupowi Piotrowi Gembickiemu. W zakresie kaznodziejstwa Staro-
wolski wzorował się na Piotrze Skardze i za obowiązujący wzór uznał stylistykę 
Pisma Świętego przejawiającą się w prostocie wypowiedzi. Był bowiem zdania, że 

223 Por. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce..., s. 218–219.
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nieskomplikowane słowa najlepiej trafi ają do słuchaczy. W swej twórczości ora-
torskiej Starowolski komponował głównie panegiryki. W mowach pochwalnych 
zwracał uwagę przede wszystkim na cele dydaktyczne, a swemu audytorium sta-
rał się ukazać wzory osobowe. W mowach żałobnych, które zazwyczaj dedykował 
żyjącym potomkom, zamieszczał wątek konsolacyjny, zawierający w sobie myśl, iż 
śmiertelny człowiek staje się nieśmiertelny dzięki cnocie i sławie224.

Ogromną popularnością spośród wyżej wymienionych cieszył  się również 
jezuita Aleksander Lorencowicz (1609–1675), który został kaznodzieją w 1640 r. 
Język Lorencowicza był dość cięty, przez co raczej nie oszczędzał swych słuchaczy. 
W kazaniach pogrzebowych piętnował wszelkie nadużycia szlachty, pomimo że 
jego działalność oratorska przypada na okres rozkwitu panegiryzmu. Lorencowicz 
cieszył się popularnością, czego dowodem jest zaproszenie go na 28 pogrzebów, 
podczas których wygłosił kazania. W 1670 r. opublikowano tom napisanych przez 
niego Kazań pogrzebnych, w  którym zamieszczono owe 28 mów, a  rok później 
dwa tomy Kazań niedzielnych zawierające 63 mowy. Tytuły kazań pogrzebowych 
Lorencowicz formułował w sposób ogólny. Dla przykładu podać można te, które 
zostały przygotowane dla kobiet. Są nimi — Kazanie na pogrzebie Zacnej Matrony 
Wielkiego domu, Kazanie na pogrzebie Białejgłowy Stanu Senatorskiego, Kazanie 
na pogrzebie Szlachetnej Białejgłowy, Kazanie na pogrzebie Szlachetnej Pani i Mę-
żatki, Kazanie na pogrzebie Przesławnej Matrony Domu Szlacheckiego, Kazanie na 
pogrzebie Zacnej Białejgłowy, czy też Kazanie na pogrzebie Zmarłej Panienki225. 
Również treść kazań miała charakter ogólnikowy, stąd jedynie w dwóch przypad-
kach dano czytelnikowi szansę doszukania się istotniejszych historycznych szcze-
gółów. Pierwszy z nich dotyczy mowy wygłoszonej na pogrzebie królowej Cecylii 
Renaty, drugi zaś nad trumną prawdopodobnie biskupa Jakuba Zadzika w 1642 r. 
W  kazaniach pogrzebowych Lorencowicza odnajdziemy nawiązania do Pisma 
Świętego oraz zdania zaczerpnięte od pisarzy klasycznych i kościelnych. Kazno-
dzieja często wplatał także w swe wypowiedzi zwroty łacińskie i stosował różne 
porównania. Lubował  się ponadto w symbolice, którą często czerpał ze  starych 
malowideł. Słabą stroną oratorstwa Lorencowicza jest niedostatek patosu. Kaza-
nia jego są bardziej pouczające niż wzruszające. Pomimo iż formą przypominają 
homilię, należą jednak do najlepszych kazań z drugiej połowy XVII wieku226.

224 Por. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce..., s. 233–234, s. 236–237.
225 [Aleksander Lorencowic], Kazania Pogrzebne miane...
226 Por.  J.  Sas, Aleksander Lorencowicz..., s.  81–102, s.  183–209, s.  368–387. Krótki życiorys 

Aleksandra Lorencowicza podaje także A. Smolińska, Społeczeństwo polskie w kazaniach..., s. 14–
15. Kazanie na exekwiach Cecylii Renaty wygłosił zaś Szymon Naruszowic. Nosi ono tytuł Kaza-
nie na Exekwiach Naiasnieiszei Ceciliei Renati Polskiei y Szwedzkiei Krolowei Krolewni Wegierskiei 
y Czeskiei, Arciksiezni Rakuskiei, etc. etc. etc. Przy Obecności Jaśnie Wielmożnego Pana Jego Mości 
X. Mikołaia Woiciecha z Olexowa Gniwosza Kuiawskiego y Pomorskiego Biskupa etc. Przy bytności 
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Do wybitnych twórców baroku zaliczony został również kaznodzieja katedry 
przemyskiej — ks.  Franciszek Rychłowski (Rychłowiusz) (1611–1673). Gorliwy 
i  świątobliwy duchowny wpisał  się w historię homiletyki polskiej nie tylko po-
przez wygłaszanie płomiennych kazań, lecz także dzięki publikacji swych dzieł. 
W skład jego dorobku wchodzi kilka zbiorów kazań oraz wydanych drukiem po-
szczególnych mów okolicznościowych — głównie kazań pogrzebowych. Należą 
do nich: Kazania na niedzielę całego roku (Kraków 1664), Kazania na święta całe-
go roku (Kraków 1667), Kazania na święta Panny Przenajświętszej (Kraków 1667), 
Kazania dwojakie na niedziele całego roku (Kraków 1672), Kazania o  świętych 
i różne (Przemyśl 1667). Najważniejsze kazania funeralne Rychłowski wygłosił na 
pogrzebie Barbary ze  Żmigrodu Mniszkowej (1653), starościny sanockiej; Zyg-
munta Tarły (1654), kasztelana przemyskiego; Angeli Febronii z Koniecpolskich 
Wielopolskiej (1663), stolnikowej koronnej; Anny Teofi li z Przyjem Rupniowskiej 
(1670), starościny lelowskiej, czy też Mikołaja z Brzezin Lanckorońskiego (1673), 
starosty nowomiejskiego. Twórczość kaznodziejska Rychłowskiego stanowi intere-
sujące źródło do badań nad stylem, formą i językiem kazań barokowych. Zgodnie 
z obowiązującymi wówczas trendami do skonstruowania kazania pogrzebowego 
wykorzystywał on herby familijne (np.  lew, topór). Opierał  się także na Piśmie 
Świętym i nauczaniu Ojców Kościoła, zwłaszcza św. Bernarda. Jego kazania były 
na ogół krótkie, ale odznaczały się trafnymi odniesieniami egzystencjonalnymi, 
co sprawiało, że trafi ały do słuchaczy227.

Za jednego z najbardziej reprezentatywnych kaznodziejów polskiego baroku 
uznany został także jezuita Tomasz Młodzianowski (1622–1686). Do najważniej-
szych cech jego osobowości należały uzdolnienia lingwistyczne, naukowe, homi-
letyczne, zmysł obserwacji, pracowitość oraz żarliwa religijność. Kaznodziejska 
spuścizna po Młodzianowskim obejmuje 73 homilie oraz 179 kazań, pośród któ-
rych jest 5 o tematyce pogrzebowej. Swój dorobek jezuita zawarł w czterotomo-
wym dziele Kazania i Homilyie na Niedziele Doroczne, Także Święta Uroczystsze, 
Dla Większej Chwały Boga, Króla Królów, Najjaśniejszej Na Zawsze Królowy Polskij 
Bogarodzicy Panny Czci [...] napisane, zebrane. Na cztery tomy rozłożone (t. 1–4, 
Poznań 1681). W  dziele tym znalazły  się także dwa kobiece kazania funeralne. 
Pierwsze ku czci Teresy z  Czarnkowa Opalińskiej, wojewodziny poznańskiej, 
drugie zaś napisane na pogrzeb Ludwiki z Bnina Opalińskiej, starościny między-
rzeckiej. Twórczość kaznodziejska Młodzianowskiego w dużym stopniu przesiąk-

rożnych Prałatow, także wszystkiey Rady Miasta Gdanskiego w Kościele Mikołaia S. Oycow Domi-
nikanow Gdańskich. Przes [...] Praw Obojga Doctora. Uczynione dnia 20. Czerwca Roku Pańskiego 
1644, [Gdańsk?, b.dr., po 16 VIII 1644].

227 Por. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce..., s. 269–271, s. 273–274. Zob. K. Kantak, Franciszek 
Rychłowski i Bernard Gutowski najznakomitsi kaznodzieje reformaccy XVII w., PHom, R. 17:1939, 
z. 3, s. 213–226.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



107

Kaznodziejstwo polskie w baroku — kreatorzy kobiecych wzorów osobowych

nięta była uwarunkowaniami kulturowymi epoki, w której żył. W jego kazaniach 
bowiem pojawia się zjawisko barokowego kontrastu — Bóg z  jednej strony jest 
dobry i  miłosierny, z  drugiej zaś nieubłaganie surowy. Oryginalnym wkładem 
Młodzianowskiego w historię kaznodziejstwa stała się polonizacja Biblii i obrazu 
świata nadprzyrodzonego. W jego twórczości znajduje się także odzwierciedlenie 
wszystkich ważniejszych wydarzeń z życia politycznego, społecznego i kulturalne-
go siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej228.

Fabian Birkowski, Szymon Starowolski, Aleksander Lorencowicz, Franciszek 
Rychłowski oraz Tomasz Młodzianowski należą zatem do najbardziej reprezenta-
tywnych przedstawicieli kaznodziejstwa polskiego baroku. Ich dorobek stanowi 
odzwierciedlenie trendów, tendencji i wzorców parenetycznych, które widoczne 
były w polskiej twórczości katolickiej w XVII wieku. Duchowni ci pozostawili po 
sobie także sporą liczbę dzieł o charakterze funeralnym i panegirycznym, która do 
dzisiaj stanowi kanon tego gatunku.

W dalszych rozważaniach warto przez moment zatrzymać się nad kaznodzie-
jami, których oracje stały się bezpośrednim źródłem do napisania niniejszej pracy. 
W skład tej grupy wchodzą przedstawiciele wszystkich wyznań (katolicy, prote-
stanci, prawosławni), a  w  wśród katolików zarówno zakonnicy, jak i  duchowni 
diecezjalni. Jednak ze względu na sporą liczbę kaznodziejów poniżej ograniczy-
łam się jedynie do opisania wybranych postaci wchodzących w skład najważniej-
szych formacji zakonnych (karmelitów bosych, jezuitów oraz dominikanów).

Pierwszą grupę kaznodziejów tworzą duchowni z  kręgu karmelitańskiego. 
Wypada spośród nich wymienić: Anioła od św. Teresy229, Jędrzeja (Andrzeja) Cy-
rusa (Hieronima od św. Hiacynta (Jacka)), Stanisława Frezera (Bonawenturę od 
św. Stanisława), Jana Chryzostoma Glińskiego, Mikołaja Kmitę (Nicolausa à Spiri-
tu Sancto (Mikołaja od św. Ducha)) oraz Andrzeja Kochanowskiego (Aleksandra 
à Jesu (Aleksandra od Jezusa)).

Na temat Anioła od św. Teresy zachowało się niewiele informacji. Nie uda-
ło się nawet ustalić jego daty narodzin i śmierci. Bez wyjaśnienia pozostało także 
jego imię i nazwisko „światowe”. Wiadomo jedynie, że w 1635 r. złożył profesję. 
Studiował w Lublinie i w Warszawie, później zaś przebywał w klasztorach w Wi-

228 Por. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce..., s. 222–228; J. Sas, Ksiądz Tomasz Młodzianowski 
i jego kazania, PP, T. 52:1896, s. 78. Na temat kaznodziei zob. też F. Bargieł, Tomasz Młodzianowski 
SJ (16221686) jako fi lozof z  kręgu myśli suarezjańskiej, Kraków 1987; M.  Brzozowski, Kulturowe 
i historyczne uwarunkowania kaznodziejstwa Tomasza Młodzianowskiego, Lublin 1988; K. Przyboś, 
Tomasza Młodzianowskiego SJ wizja państwa i społeczeństwa, [w:] Jezuicka ars educandi. Prace ofi a-
rowane księdzu prof. Ludwikowi Piechnikowi SJ, pod red.  M.  Wolańczyk i  S.  Obirka SJ, Kraków 
1995, s. 199–211.

229 Nie znamy imion chrzestnych i zakonnych wszystkich kaznodziejów; jeśli brak tego pierw-
szego, podane będzie tylko imię zakonne.
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śniczu, Lublinie i Poznaniu, gdzie wchodził w skład kapituły konwentu230. Anioł od 
św. Teresy napisał kazanie na pogrzeb Anny z Kościelca Grudzińskiej (zm. 1652).

Jędrzej (Andrzej) Cyrus (Hieronim od św. Hiacynta (Jacka)) (1603–1647) wy-
wodził  się z  rodziny mieszczan krakowskich. Był synem Samuela Cyrusa, rajcy 
krakowskiego, i Doroty Pipanówny oraz wnukiem ławnika i bogatego kupca kra-
kowskiego Sebastiana Cyrusa. W 1618 r., po dwóch latach studiów w Akademii 
Krakowskiej, rozpoczął nowicjat u  karmelitów bosych w  Krakowie, a  rok póź-
niej złożył śluby zakonne. Filozofi i i  teologii uczył  się w  studium karmelickim 
w Lublinie, gdzie następnie pełnił obowiązki lektora tych przedmiotów. Był prze-
orem w Lublinie i w Krakowie, a od 1637 r. otrzymał stanowisko krakowskiego 
kaznodziei katedralnego. Hieronim od św.  Jacka cieszył  się dużym szacunkiem 
i zaufaniem Jana Kazimierza. W latach 1641–1643 był także przeorem klasztoru 
warszawskiego. Jędrzej Cyrus uważany jest za jednego z głównych kaznodziejów 
kręgu karmelitańskiego doby baroku oraz człowieka obdarzonego dużym talen-
tem literackim. Spod jego pióra wyszło bowiem wiele traktatów ascetycznych 
i teologicznych, cieszących się zainteresowaniem do dzisiaj231. Kaznodzieja napisał 
mowy na pogrzeb — Zofi i z Dąbrowicy Lanckorońskiej (zm. 1645), kasztelanowej 
sądeckiej, Marcjanny z  Daniłowiczów Koniecpolskiej (zm. 1646), wojewodziny 
ruskiej, starościny Elżbiety z Podbereskich Tarnowskiej (zm. 1645) oraz starości-
ny Lukrecji Guldensternowej Grzybowskiej (zm. 1646).

Kolejny z zakonników — Stanisław Frezer (Bonawentura od św. Stanisława) 
(1638–1687) uchodzi za autora traktatów ascetycznych. Był synem Aleksandra 
i Barbary Szczepanowskiej. Wykształcenie zdobył prawdopodobnie w Akademii 
Krakowskiej. W 1655 r. rozpoczął nowicjat w zakonie karemlitów bosych, a rok 
później złożył profesję zakonną. Był kaznodzieją zakonnym, lektorem fi lozofi i 
i  teologii, przeorem w Przemyślu, defi nitorem, jak również spowiednikiem kar-
melitanek w Warszawie232. Bonawentura od św. Jacka napisał mowę na pogrzeb 
Joanny Snopkowskiej (zm. przed 19 I 1671), chorążyny latyczewskiej.

Na temat Jana Chryzostoma Glińskiego nie zachowało się zbyt wiele wiado-
mości. Wiadomo jedynie, że był karmelitą bosym i  autorem dysertacji dogma-
tycznej. W 1649 r. jako magister teologii odbył dysputę teologiczną w Poznaniu. 
Długie lata pełnił funkcję przeora w klasztorze karmelickim w Wilnie. Był tak-
że defi nitorem i  komisarzem konwentów białoruskich233. Gliński napisał mowę 
dla Teodory Krystyny Sapieżyny (zm. 1652), podkanclerzyny litewskiej. Niewiele 

230 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 21.
231 Por. tamże, s. 19–20; E. Ozorowski, Cyrus Hieronim Andrzej, [w:] Słownik polskich teologów 

katolickich, pod red. H. Wyczawskiego, vol. 1, Warszawa 1981, s. 342–344.
232 Por. E. Ozorowski, Frezer Bonawentura od św. Stanisława Stanisław, [w:] Słownik polskich 

teologów..., s. 489–490.
233 Por. J. Mandziuk, Gliński Jan Chryzostom, [w:] Słownik polskich teologów..., s. 531.
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szczegółów udało się również ustalić na temat Mikołaja Kmity (Nicolausa à Spiri-
tu Sancto (Mikołaja od św. Ducha)), który urodził się w 1602 r. w Opatkowicach 
pod Krakowem. Studia odbył w Akademii Krakowskiej, po czym w 1629 r. wstą-
pił do karmelitów bosych. Ze względu na swój dar wymowy został mianowany 
kaznodzieją zwyczajnym w katedrze krakowskiej234. Napisał kazania pogrzebowe 
na egzekwie — Zofi i z Ostroga Lubomirskiej (zm. 1622), podczaszyny koronnej; 
księżnej Anny ze Sztemberku Ostrogskiej (zm. 1635) oraz Anny z Ruśca Lubomir-
skiej (zm. przed 3 II 1639), hrabiny na Wiśniczu.

Kolejny z karmelitów bosych — Andrzej Kochanowski o zakonnym imieniu 
Aleksander od Jezusa (Aleksander à Jesu) (1618–1667) był synem Marcina, pod-
starościego radomskiego z linii Kochanowskich na Białaczowie i Cerekwi, i Anny 
ze Święcickich. Do zakonu karmelitów bosych wstąpił w 1634 r. Nowicjat odbył 
w Wiśniczu, studia zaś w Lublinie. Do 1641 r. zaliczył podstawowe stopnie hie-
rarchii zakonnej, ale jego kariera kaznodziejska rozpoczęła się dopiero w 1646 r. 
Był przeorem klasztoru Świętych Michała i Józefa w Krakowie i funkcję tę pełnił 
do 1658 r., kiedy to mianowano go defi nitorem prowincji polskiej. Życiorys Ko-
chanowskiego był barwny i nietuzinkowy, na co wpływ miał jego niepowtarzalny 
temperament i wyjątkowe rodzinne tradycje literackie. Kaznodzieja miał pozo-
stawić po swej śmierci rękopis trzech tomów kazań przygotowanych do druku, 
w którego skład wchodziły też mowy pogrzebowe. Manuskrypt ten jednak zagi-
nął235. Andrzej Kochanowski jest autorem mowy ku czci Katarzyny ze Sztemberku 
Sieniawskiej (zm. przed 7 I 1648), podczaszyny koronnej, oraz Barbary Lancko-
rońskiej (zm. 1649), kasztelanki kamienieckiej.

Z kręgu kaznodziejów jezuickich wybrałam Stanisława Brzechff ę (Brzechwę), 
Wojciecha Cieciszewskiego, Wojciecha Czarnockiego, Piotra Dunina, Michała 
Ginkiewicza, Rafała Janczyńskiego (Jączyńskiego), Jana Janiszowskiego, Pawła 
Kaczyńskiego, Wojciecha Józefa Korpalewskiego, Błażeja Franciszka Kożuchow-
skiego, Wacława Krzykoskiego (Krzykowskiego), Adama Makowskiego, Jakuba 
Olszewskiego, Adriana Pikarskiego (Piekarskiego), Adama Przeborowskiego, Ste-
fana Sczanieckiego (Szczanieckiego) oraz Mikołaja Suchodolskiego.

Stanisław Brzechff a (Brzechwa) (1587–1649) w 1608 r. wstąpił do Towarzy-
stwa Jezusowego w Rzymie, gdzie odbył studia teologiczne. Po powrocie do kraju 
został profesorem teologii moralnej i fi lozofi i w Kaliszu, a następnie był prefek-
tem studiów i  bursy w  Lublinie, prefektem szkół w  Sandomierzu oraz profeso-
rem teologii moralnej w Toruniu i w Nowogrodzie Siewierskim. Podczas pobytu 
w Krakowie (1622–1625) brał udział w jezuickich sporach o szkoły z Akademią 

234 Por. Kmita Mikołaj, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, pod red. S. Galla, J. Niedzielskie-
go, t. 21/22, Warszawa 1910, s. 154.

235 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 11–17.
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Krakowską. Brzechff a uchodzi za znanego i cenionego kaznodzieję236. Jest twórcą 
żywotu Magdaleny Mortęskiej (ok. 1554–1631).

Kolejny z jezuitów — Wojciech Cieciszewski (Cieciszowski) (1604–1675) — do 
nowicjatu wstąpił w 1622 r. Po ukończeniu studiów zakonnych uwieńczonych dok-
toratem z fi lozofi i i teologii na Akademii Wileńskiej został tam wykładowcą nauk 
fi lozofi cznych i teologicznych. Dzięki wielkim zaletom swego charakteru, zdolno-
ściom oraz wiedzy stał się czołowym jezuitą prowincji litewskiej. Następnie powo-
łany został przez Jana Kazimierza na kaznodzieję królewskiego, przez co zaangażo-
wał się w życie polityczne i narodowe237. Wojciech Cieciszewski napisał mowę na 
pogrzeb księżnej Katarzyny z Potoka Potockiej Radziwiłłowej (zm. przed 9 II 1643).

Niewiele wiadomości udało się ustalić na temat Wojciecha Czarnockiego (1592–
1658). Wiadomo jedynie, że był profesorem teologii pozytywnej i polemicznej, pre-
fektem szkół w Krakowie (1633–1634) oraz kaznodzieją kanclerza koronnego w la-
tach 1641–1643. Uchodzi za autora kazań okolicznościowych238. Napisał mowę na 
egzekwie wspomnianej już Anny ze Sztemberku Ostrogskiej (zm. 1635).

Ciekawą postacią był natomiast Piotr Dunin (1635–1704), który w  1652  r. 
wstąpił do zakonu jezuitów w  Nowogródku. Po ukończeniu studiów zwykłych 
przez 6 lat uczył w  szkołach niższych, głównie retoryki. Pozostałą część swego 
życia kapłańskiego poświęcił zaś na głoszenie kazań w  Kaliszu, Sandomierzu, 
Lwowie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i  Piotrkowie. Był nadwornym kaznodzie-
ją prymasa Andrzeja Olszowskiego i kanclerza Jerzego Denhoff a. Przemierzając 
Polskę wzdłuż i wszerz, głosił kazania — na pogrzebach szlachty i magnaterii, ka-
zania okolicznościowe i panegiryczne, na zjazdach szlachty, trybunałach oraz na 
niedzielę i  świąteczne. Spuścizną po twórczości Dunina jest tom kazań pogrze-
bowych (Kazania Pogrzebne [...] ku wygodzie Kościelnych i Politycznych Oratorów 
do Druku w jednym Tomie podane..., Warszawa 1700). Jego mowy funeralne mają 
szczególną wartość historyczną, ponieważ kaznodzieja nie ograniczał się w nich 
jedynie do nadmiernych pochlebstw i naciąganych konceptów, ale wkładał w nie 
szczegóły biografi czne z życia zmarłych239. Piotr Dunin napisał oracje na egzekwie 
księżnej Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej (zm. 1694).

236 Por. A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiografi czne, t. 1: Słownik ha-
giografów polskich, Lublin 2007, s. 31; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 
1564–1995, oprac. L. Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 71.

237 Por.  S.  Bednarski, Cieciszowski Wojciech, [w:]  Polski słownik biografi czny, t.  4, pod red. 
W. Konopczyńskiego, Warszawa 1938, s. 39–40; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 99.

238 Por. J. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim,cz. 2, Kaznodzieje polscy, 
Kraków 1896, s. 163; Czarnocki Wojciech, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna..., t. 7/8, Warszawa 
1906, s. 274; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 106.

239 Por. S. Bednarski, Dunin Piotr, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 5, pod red. W. Konop-
czyńskiego, Warszawa 1939/1946, s. 480; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 137.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



111

Kaznodziejstwo polskie w baroku — kreatorzy kobiecych wzorów osobowych

Michał Ginkiewicz (1594–1663) do jezuitów wstąpił w 1615 r., a po dwulet-
nim nowicjacie rozpoczął pracę w Akademii Wileńskiej, ucząc wymowy i poetyki. 
Studia fi lozofi czne i  teologiczne odbył w  Rzymie, gdzie też otrzymał święcenia 
kapłańskie. Po powrocie wykładał w Akademii Wileńskiej fi lozofi ę, teologię mo-
ralną, dogmatyczną, i Pismo Święte. W 1636 r. otrzymał doktorat z teologii i urząd 
prokanclerza Akademii. Działalność profesorską zakończył w 1641 r., otrzymaw-
szy funkcję rektora w Nieświeżu. Uchodził za człowieka uczonego, o wielkich za-
letach osobistych, pełnego gorliwości kapłańskiej240. Wygłosił kazanie na pogrze-
bie Zofi i z Druckich Lubeckich Laskowskiej (zm. przed 23 I 1649).

O kolejnym z  jezuitów — Rafale Janczyńskim (Jączyńskim) (1587–1659) —
wiadomo jedynie, że był profesorem retoryki w Kaliszu i Toruniu, superiorem, 
a następnie rektorem w Brześciu Litewskim i Rawie. Zasłynął jako kaznodzieja 
i autor drukowanych kazań241. Wygłosił mowę przy egzekwiach Elżbiety z Gosła-
wic Wołłowiczowej (zm. przed 3 I 1636), starościny żmudzkiej. Niestety niezbyt 
wiele szczegółów udało  się ustalić również na temat Jana Janiszowskiego (Jani-
szewskiego) (1650–1723) oraz Wojciecha Józefa Korpalewskiego. Wiadomo jedy-
nie, że pierwszy z wymienionych był profesorem etyki w Kaliszu, fi lozofi i w Lu-
blinie oraz teologii pozytywnej i polemicznej w Poznaniu. Wygłosił kazanie na 
pogrzebie Marianny z Miaskowa Koźmińskiej (zm. 1685), dobrodziejki kaliskiego 
Kolegium Societatis Iesu. Wojciech Józef Korpalewski zaś napisał mowę ku czci 
Magdaleny z von Holtów Czapskiej (zm. 1678), starościny parchowskiej. Kolejny 
z jezuitów — Paweł Kaczyński (1611–1676) — był przez 11 lat lubelskim kazno-
dzieją. Pełnił także funkcję rektora kolegium we wspomnianym Lublinie, Jarosła-
wiu i domu profesorów w Krakowie242. Napisał kazanie na pogrzeb Zofi i z Mikoła-
jewskich Zalewskiej (zm. przed 4 II 1647), pisarzowej ziemskiej sieradzkiej.

Błażej Franciszek Kożuchowski (1656–1708) do Towarzystwa Jezusowego 
wstąpił w 1669 r. i uczył tam klasy niższe. Uchodził za znakomitego kaznodzieję 
przemawiającego w miastach i na sejmach. Pełnił funkcję kaznodziei na dworze 
Augusta II243. Napisał mowę ku czci Katarzyny z Konarzewskich Gruszczyńskiej 
(zm. 1696).

O Wacławie Krzykoskim (Krzykowskim) (1599–1660) wiadomo, że nowicjat 
rozpoczął w 1617 r. Był profesorem teologii w Krakowie, prawa kanonicznego we 

240 Por. J. Poplatek, Ginkiewicz Michał, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 7, pod red. W. Konop-
czyńskiego, Kraków 1948—1958, s. 473; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 180.

241 Por.  Jączyński Rafał, [w:]  Podręczna encyklopedia kościelna..., t.  17/18, Warszawa 1909, 
s. 260; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 248.

242 Por.  Kaczyński Paweł, [w:]  Podręczna encyklopedia kościelna..., t.  19/20, Warszawa 1910, 
s. 177; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 238, s. 259.

243 Por. Kożuchowski Błażej Franciszek, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna..., t. 21/22, War-
szawa 1910, s. 383; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 317.
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Lwowie, fi lozofi i w Lublinie, teologii w Ostrogu i Krakowie. Dwukrotnie wybrano 
go także na rektora kolegium w Lublinie244. Wygłosił orację na pogrzebie Aleksan-
dry z Czarncy Krzęckiej (1639).

Sporo wiadomości znaleźć można natomiast na temat Adama Makowskie-
go (1575–1657), który kształcił się w kolegium jezuitów w Braniewie na Warmii. 
W 1592 r. wstąpił do nowicjatu jezuickiego św. Szczepana w Krakowie. W latach 
1599–1602 odbył praktykę pedagogiczną m.in. jako nauczyciel retoryki w Lubli-
nie. W 1604 r. wyświęcono go na księdza i wysłano do Kalisza jako prefekta szkół 
niższych. Od 1606 r. pełnił obowiązki kaznodziei w kościele św. Barbary w Krako-
wie i opiekuna Kongregacji Wniebowzięcia, a w latach 1608–1610 był profesorem 
teologii moralnej i prefektem szkół w Lublinie. Makowski cieszył  się uznaniem 
oraz poparciem magnatów i dworu królewskiego. Mianowano go również na spo-
wiednika i doradcę dostojników kościelnych i państwowych, m.in. kard. Jana Al-
berta Wazy245. Prócz wielu kazań okolicznościowych, w tym na pogrzeb Doroty 
z Ojźrzanowa Barżyny (zm. 9 IV 1613), wojewodziny krakowskiej, napisał obszer-
ny żywot mistyczki krakowskiej Barbary Langi zatytułowany Kwiat świątobliwego 
żywota (Kraków 1655).

Kolejny z jezuitów — Jakub Olszewski (1585–1634) — był profesorem Aka-
demii Wileńskiej, kaznodzieją i pisarzem. Studia humanistyczne włącznie z reto-
ryką ukończył prawdopodobnie w  kolegium jezuickim w  Pułtusku, po których 
w 1603 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Wykształcenie fi lozofi czne uzyskał w Aka-
demii Wileńskiej, studia teologiczne zaś ukończył w Nieświeżu, tam również został 
wyświęcony na księdza w 1613 r. Był profesorem retoryki w Braniewie i Wilnie, 
fi lozofi i w Wilnie, profesorem teologii moralnej i prefektem studiów w Pułtusku, 
ponadto profesorem teolologii scholastycznej i  równocześnie prefektem bursy 
w Wilnie. Pełnił także funkcję dziekana Wydziału Filozofi cznego i Teologiczne-
go, a następnie mianowano go wicekanclerzem Akademii Wileńskiej. Olszewski 
uważany jest za wybitnego teologa, pisarza i kaznodzieję246. Napisał kazania na 
pogrzeb Konstancji Habsburżanki królowej Polski (1631) oraz Gryzeldy z  Wo-
dyńskich Sapieżyny (zm. przed 26 IV 1633), marszałkowej wielkiej litewskiej.

Warto wspomnieć też jezuitę Adriana Pikarskiego (błędnie Piekarski) (1615–
1679), który był kapelanem obozowym, kaznodzieją, polemistą, pamiętnikarzem 
i biskupem nominatem kijowskim. Do zakonu wstąpił w 1631 r. Nowicjat odbył 
w Krakowie, studia nauczycielskie przeszedł w Sandomierzu, studia fi lozofi czne 

244 Por. Krzykowski Wacław, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna..., t. 23/24, Warszawa 1911, 
s. 78; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 338.

245 Por. B. Natoński, Makowski Adam, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 19, pod red. B. Leśno-
dorskiego, Wrocław 1974, s. 234–235; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 401.

246 Por. L. Piechnik, Olszewski Jakub, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 24, pod red. S. Kienie-
wicza, Wrocław 1979, s. 20–21; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 474.
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zaliczył w Kaliszu, a teologiczne w Poznaniu. Prawdopodobnie od 1655 r. pełnił 
funkcję kapelana obozowego Stefana Czarnieckiego, stąd przebył z nim wszystkie 
kampanie wojenne, pozostawiając cenne kroniki wypraw. W 1661 r. przeszedł na 
dwór królewski Jana Kazimierza jako kaznodzieja i poufny sekretarz. Należał tak-
że do francuskiej partii królowej Ludwiki Marii. Był zwolennikiem obozu reform 
i silnej władzy królewskiej. Za jego inicjatywą otwarto szkoły jezuickie w Warsza-
wie w 1671 r.247 Pikarski uważany jest za autora panegiryków. Jeden z nich napi-
sany został na wyprowadzenie ciała królowej Ludwiki Marii Gonzagi (zm. 1667).

Ciekawą i zasłużoną postacią był także jezuita Adam Przeborowski (1629–1683), 
który prócz tego, że był kaznodzieją i  teologiem, pełnił również funkcję kapelana 
i  spowiednika Jana III Sobieskiego. Do zakonu wstąpił w  1647  r. Nowicjat odbył 
w Krakowie, kurs pedagogiczny przeszedł w Sandomierzu, trzyletni kurs fi lozofi i zaś 
w Kaliszu. Był profesorem poetyki i retoryki w Głogowie, retoryki we Lwowie i Po-
znaniu, fi lozofi i i matematyki w Lublinie oraz kaznodzieją we Lwowie. Od 1669 r. 
mianowany został kapelanem Jana Sobieskiego, dlatego też towarzyszył mu w woj-
nach na Ukrainie, potem pod Chocimiem. Po elekcji Sobieskiego na króla pełnił 
funkcję kapelana, spowiednika i sekretarza listów królewskich. Brał udział w wypra-
wie pod Wiedeń. Zmarł w Preszburgu (Bratysława) podczas posługi duchowej wśród 
żołnierzy dotkniętych epidemią248. Przeborowski uchodzi za wybitnego kaznodzieję. 
Napisał mowę na pogrzeb Doroty Gnińskiej (zm. 1679), wojewodziny chełmińskiej.

Stefan Sczaniecki (Szczaniecki) (1658–1737) był pedagogiem i  kaznodzieją. 
Do zakonu jezuitów wstąpił w 1673 r. Po odbyciu dwuletniego nowicjatu w Kra-
kowie przy kościele św.  Marcina ukończył roczne seminarium nauczycielskie 
w Lublinie. Studiował fi lozofi ę w Kaliszu oraz teologię w Poznaniu. Był rektorem 
i  prefektem studiów w  Kaliszu, prefektem studiów w  Krakowie oraz rektorem 
w Lublinie i Kaliszu249. Zasłynął jako kaznodzieja, wiele ze swych mów wygłosił 
na pogrzebach i uroczystościach kościelnych. Sczaniecki napisał orację ku czci Te-
resy Antoniny z Lubrańca z Dąmbskich Łąckiej (1700), kasztelanicowej kaliskiej. 
O kolejnym z jezuitów, Mikołaju Suchodolskim (1663–1705), wiadomo jedynie, 
że do nowicjatu wstąpił w  1678  r. Był prefektem szkół w  Wałczu, Krasnymsta-
wie i Lwowie. W  latach 1703–1705 pełnił także funkcję misjonarza obozowego 
Adama Sieniawskiego250. Jest autorem kazania Teresy z Zielińskich Błeszyńskiej 
(zm. przed 16 III 1699).

247 Por. L. Grzebień, Pikarski Adrian, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 26, pod red. S. Kienie-
wicza, Wrocław 1981, s. 220–222; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 507.

248 Por. L. Grzebień, Przeborowski Adam, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 28, pod red. S. Kie-
niewicza, Wrocław 1984/1985, s. 667–668; Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 547.

249 Por.  Szczaniecki Szczepan, [w:]  Podręczna encyklopedia kościelna..., t.  37/88, pod. 
red. J. i R. Archutowskich, Warszawa 1913, s. 360–361.

250 Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., s. 652.
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Ostatnią grupę spośród badanych kaznodziejów tworzą dominikanie. Zazna-
czyć jednak wypada, że ustalenie ich biogramów w wielu przypadkach było trud-
ne, a czasem nawet niemożliwe. Śpośród nich nieco wiadomości udało się zdobyć 
na temat Hiacynta (Jacka) Mijakowskiego, Andrzeja Radawieckiego, Hieronima 
Makowskiego oraz Michała Wojniłowicza.

Hiacynt (Jacek) Mijakowski (1608–1647) był synem Stanisława, właściciela Kra-
snego i Lasocic oraz Maryny Balińskiej. Wykształcenie średnie otrzymał w Krako-
wie, gdzie w 1618 r. wstąpił do zakonu dominikanów. Studia teologiczne ukończył 
w Mediolanie i Bolonii. Po powrocie do kraju otrzymał stanowisko kaznodziei try-
bunalskiego w Lublinie, a w 1636 r. został przeorem konwentu w Krakowie. Pełniąc 
funkcję defi nitora, był na kapitule generalnej w Rzymie w 1644 r., potem zaś przez 
jakiś czas znajdował się na dworze króla Władysława IV. W 1647 r. został kaznodzie-
ją katedralnym w Krakowie. W dziejach kultury barokowej Mijakowski zapisał się 
nie tylko jako światły i zaradny działacz zakonny, ale także jako interesujący pisarz 
o ciekawym i cennym, choć niebogatym dorobku251. Duchowny wygłosił kazanie na 
pogrzebie wspomnianej już Anny z Ruśca Lubomirskiej (zm. przed 3 II 1639) oraz 
Elżbiety Myszkowskiej (zm. przed 11 I 1644), marszałkowej koronnej.

Ciekawą postacią był także Andrzej Radawiecki (zm. 1634), który zasłużył 
sobie na opinię znakomitego kaznodziei polskiego. Po ukończeniu szkół w Kra-
kowie wstąpił do zakonu dominikanów. Był przeorem kilku konwentów, defi nito-
rem generalnym i prowincjalnym, dzięki czemu w 1615 r. uczestniczył w kapitule 
generalnej w Bolonii, gdzie jego wiedza zyskała duże uznanie ojców kapitularzy. 
Jego kazania charakteryzowały  się czystą polszczyzną, podniosłym stylem oraz 
porywającą wymową252. Radawiecki napisał mowę na pogrzeb Reginy z Oleśnic-
kich Firlejowej (zm. 1631), żony Mikołaja, kasztelana wojnickiego.

Szczątkowe wiadomości udało się zebrać na temat Hieronima Makowskiego 
i Michała Wojniłowicza. O pierwszym z wymienionych wiadomo jedynie, że był 
dominikaninem, kaznodzieją lubelskim i doktorem teologii253. Jest autorem kaza-
nia ku czci Ewy Anny Pszonczyny (zm. 1643), chorążyny chełmskiej. Michał Woj-
niłowicz zaś pochodził z Litwy, naukę pobierał w Wilnie, a zostawszy zakonni-
kiem dominikańskim, był trzykrotnie obierany prowincjałem w swym ojczystym 
kraju254. Wojniłowicz jest autorem kazania na pogrzeb Konstancji Hilarii z Wołło-
wiczów Grabińskiej (zm. przed 23 III 1678), chorążyny brzesko–litewskiej.

251 Por. J. Krzyżanowski, Mijakowski Jacek Marcin, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 21, pod 
red. S. Kieniewicza, Wrocław 1976, s. 52–53.

252 Por. Radawiecki Andrzej, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna..., t. 33/34, Warszawa–Lu-
blin–Łódź 1914, s. 135; Z. Mazur, Radawiecki Andrzej, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 29, pod 
red. S. Kieniewicza, Wrocław 1986, s. 669–671.

253 Por. Makowski Hieronim, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna..., t. 25/26, Warszawa 1911, s. 175.
254 Por. Wojniłowicz Michał, [w:] tamże, t. 41/42, Warszawa–Lublin–Łódź 1915, s. 405.
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Zatem, jak pokazano powyżej, pisaniem kazań funeralnych trudniło się wielu 
zakonników, niewiele jednak można powiedzieć na temat ich biogramów. Często 
bowiem byli to duchowni, którzy swym skromnym, zakonnym życiem zapisa-
li się w historii jedynie poprzez wygłoszenie mowy na pogrzebie sławnej i wpły-
wowej osoby.

Składaniem oracji funeralnych zajmowały  się też osoby świeckie. Do gru-
py tej zaliczyć wypada kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego 
(1595–1650), którego Maria Barłowska nazwała „oratorem polskiego baroku”. Za-
chowane mowy pogrzebowe kanclerza należą do dwóch kręgów — prywatnego, 
do którego zalicza  się mowę wygłoszoną na pogrzebie Stanisława Cikowskiego 
(ok.  1630–1633), podkomorzyca krakowskiego, i  ofi cjalnego, gdzie znalazły  się 
oracje ku czci biskupa Marcina Szyszkowskiego (1630) i prymasa Jana Lipskie-
go (po 13 V 1641). W pierwszym przypadku mowy kierowane były do zebranej 
na ostatniej posłudze rodziny i przyjaciół, w drugim zaś do wielkiego zgroma-
dzenia ludzi, wraz z posłami, królem, rodziną królewską i najważniejszymi do-
stojnikami państwowymi. Sytuacje takie miały wpływ na charakter oracji, gdyż 
w zależności od okoliczności Ossoliński stosował styl względnie prosty, umiarko-
wanie panegiryczny i tradycyjny w środkach wyrazu, lub też patetyczny, ozdobny 
i mocno pochwalny. Należy zaznaczyć także, że mowy przygotowane na pogrzeb 
dostojnych i  zasłużonych osób miały w  założeniu Ossolińskiego oraz obowią-
zującej „konwencji siedemnastowiecznego oratorstwa funeralnego”255 postawić 
„na pierwszym miejscu nie rysy indywidualne, lecz społeczne wzorce osobowe, 
ponadindywidualne zasady, wspólnotowe symbole”256. Jedyną postacią, z  którą 
można zestawić Ossolińskiego, jest współczesny mu polityk, pisarz, pamiętnikarz 
i mówca, noszący miano eloquentissimus totus Polonie — Jakub Sobieski (1590–
1646) — ojciec króla Jana III. Zdaniem Józefa Długosza do naszych czasów zacho-
wało się ponad 50 oracji autorstwa Sobieskiego. Spuścizna ta stanowi jednak tylko 
część jego dorobku, gdyż napisanych przez niego mów mogło być „ponad 100, 
lub nawet więcej”257. Pomimo że kanclerz przemawiał głównie jako poseł, mar-
szałek sejmu i  senator Rzeczypospolitej, zdarzało  się, że występował także jako 
mówca na pogrzebach. Sobieski wygłosił zatem orację na cześć podkomorzego 
koronnego Andrzeja Boboli (1616), hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1621), 
hetmana Jana Karola Chodkiewicza (1622), kawalera maltańskiego Bartłomieja 
Nowodworskiego (1625), koniuszego koronnego Krzysztofa Zbaraskiego (1627), 
królowej Konstancji (1631), Anny Ostrogskiej (1636), wojewodziny wołyńskiej, 

255 M. Barłowska, Jerzy Ossoliński..., s. 195.
256 Tamże.
257 J. Długosz, Jakub Sobieski 1590–1646. Parlamentarzysta, polityk, podróżnik i pamiętnikarz, 

„Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1172, Historia LXXXIII, Wrocław 1989, s. 163.
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podczaszego koronnego Mikołaja Sieniawskiego (1636) oraz kanclerza koronnego 
Tomasza Zamoyskiego (1638). Sobieski żegnał zmarłych w imieniu własnym, kró-
la lub rodziny, dziękując przybyłym bądź gospodarzom w imieniu gości. Mowy 
Sobieskiego tworzone były według reguł sztuki oratorskiej i zazwyczaj podkreślał 
w nich jedynie pozytywne cechy swych bohaterów, milcząc na temat ich wad258.

Reasumując, należy stwierdzić, że siedemnastowieczne kaznodziejstwo pod 
względem kerygmatyczno–moralnym stoi na niższym poziomie niż kaznodziej-
stwo pochodzące z XVI wieku. Odbiega ono także od wymogów patrystycznych, 
ale mimo to kazania pochodzące z  tego okresu mają wartość ponadczasową, 
ponieważ zawierają ogromną liczbę wzorców osobowych oraz informacji do-
tyczących nastrojów psychicznych, egzystencjalnych czy nawet wanitatywnych 
ówczesnych czasów. Są one także skarbnicą wiedzy na temat życia codziennego, 
rodzinnego, a także parafi alnego. W perspektywie zaś zbliżających się wydarzeń, 
czyli rozbiorów Polski, kazania były sposobem na krzewienie w ludziach postaw 
patriotycznych poprzez utożsamianie polskości z katolicyzmem. W XVII wieku 
wymowa znacznie obniżyła swój poziom. Wynikało to z nadmiernego włączania 
do kazań cytatów ze starożytnych traktatów, chaosu kompozycyjnego, wplatania 
w tak zwane kazania konceptowe dziwnych i odrealnionych historyjek, wprowa-

258 M. Barłowska, Jerzy Ossoliński..., s. 179–180, s. 207–208; J. Długosz, Jakub Sobieski 1590–
1646... s. 5, s. 163–170; Z. Trawicka, Mowy weselne i pogrzebowe Jakuba Sobieskiego, [w:] Wesela, 
chrzciny i pogrzeby..., s. 173–186; taż, Jakub Sobieski 1591–1646. Studium z dziejów warstwy ma-
gnackiej w Polsce doby Wazów, Kraków 2007, s. 221–229. Warto także wspomnieć o Aleksandrze 
Michale Lubomirskim (1614–1677), koniuszym wielkim koronnym i  wojewodzie krakowskim, 
który wraz ze swą żoną Heleną Teklą z Ossolińskich interesowali się sztuką, teatrem i  literaturą. 
Lubomirscy szczególnie zasłużyli się w dziedzinie kolekcjonerstwa dzieł sztuki i książek. Zgroma-
dzony przez nich księgozbiór zawierał woluminy z różnych dziedzin wiedzy. Pośród nich znala-
zły się również dwa zbiory kazań wygłaszanych m.in. przez Michała Krasuckiego, Jacka Liberiusza, 
Franciszka Rychłowskiego, Kazimierza Woysznarowicza. Por.  J. Długosz, Księgozbiór Aleksandra 
Michała Lubomirskiego w świetle inwentarza z 1678 r., „Ze Skarbca Kultury: biuletyn informacyj-
ny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, pod red. J. Szczepańca, 1972, z. 23, s. 7–52. Zob. też 
M. Kuran, Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). 
U  genezy eposu biografi cznego Samuela Twardowskiego, „Napis”, Seria 9:2003, s.  47–78; B.  Czar-
liński, S. Giżycki, Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych, wprow. 
i oprac. M. Kuran, Lublin 2007; M. Barłowska, Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski — mowy po-
grzebowe. Teksty w dialogu, Katowice 2008. Przedmiotem zainteresowania badawczego Marii Bar-
łowskiej stały się dwie mowy funeralne Jerzego Ossolińskiego wygłoszone na pogrzebach Stanisła-
wa Cikowskiego i biskupa Marcina Szyszkowskiego, oracja Andrzeja Moskorzowskiego — piewcy 
na pogrzebie wspomnianego Cikowskiego, oraz Stanisława Sarbiewskiego, mówcy na pogrzebach 
Jana Bartnickiego i pani Wereszczyńskiej. Wybór mów Ossolińskiego i Moskorzowskiego z pogrze-
bu Stanisława Cikowskiego jest bardzo ciekawy, ponieważ daje możliwość prześledzenia dwóch 
relacji z tej samej uroczystości, a ich treść stanowi polemikę pomiędzy katolikiem a arianinem.
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dzania do nich przesadnego panegiryzmu, tonu nazbyt świeckiego i rubasznego, 
makaronizmów, jak również wymyślania niecodziennych tytułów259.

1.5. Polskie drukowane kazania pogrzebowe poświęcone 
kobietom

W 1584 r. ukazało się pierwsze drukowane kazanie pogrzebowe napisane w języ-
ku polskim, co uznane zostało za początek tego gatunku w naszym kraju. M. Bar-
łowska przesuwa czas wydania pierwszych drukowanych oracji na lata 20. i 30. 
XVII wieku, powołując się na wydanie w 1620 r. oracji ojca Kasjana Sakowicza 
zatytułowanych Przedmowy aktom weselnym i pogrzebowym służące, które dołą-
czone zostały do wydania Problematów abo pytań o przyrodzeniu człowieczym... 
Osobne wydanie tego zbiorku pojawiło się w 1626 r. w drukarni Jana Szeligi w Ja-
rosławiu. W 1625 r. spod prasy krakowskiego drukarza Antoniego Wosińskiego 
wyszły Przemowy weselne i pogrzebowe, które w latach 1628 i 1630 przedrukowano 
pod tytułem Przedmowy weselne i pogrzebowe. Zbiór ten zawierał 12 oracji, z cze-
go 9 przeznaczonych zostało na poszczególne etapy wesela, a tylko 3 można było 
wykorzystać podczas pogrzebów. W 1632 r. pojawiła się wytłoczona i opracowana 
prawdopodobnie przez Marcina Filipowskiego Spiżarnia aktów rozmaitych, która 
zawiera 41 mów na okoliczność zaślubin i 9 mów pogrzebowych. W Wilnie zaś 
bez oznaczenia drukarza ukazał  się Orator polityczny, różnym aktom pogrzebo-
wym służący, Nowo na świat Roku 1644 Novembra dnia 16 przez Kazimierza Jana 
Woysznarowicza wydany. Zbiór ten, zgodnie ze staropolskim znaczeniem słowa 
„polityczny”, czyli „dworny”, „utarty”, zawierał mowy okolicznościowe, nazywane 
także przygodnymi, czy też po prostu kazaniami wzorcowymi260.

Marek Skwara, po wnikliwej kwerendzie przeprowadzonej w najważniejszych 
polskich i zagranicznych ośrodkach bibliotecznych (Warszawie, Krakowie, Pozna-
niu, Kórniku, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Berlinie, Królewcu, Lwowie, Lejdzie 
i Wilnie), zgromadził materiał zawierający ponad 600 drukowanych oracji fune-
ralnych. Zdaniem badacza serię polskich kazań pogrzebowych XVI i XVII wie-
ku otwiera wydanie tomu Piotra Skargi Kazania o siedmi Sakramentach Kościoła 
S. Katolickiego... (Kraków 1600), w którym znalazły się cztery wzory kazań: Po-
grzebne kazanie pierwsze; Pogrzebne kazanie wtóre; Przy pogrzebie pana wielkiego, 
kazanie pogrzebne trzecie; Kazanie o  śmierci, które  się i na pogrzeby przyda. Na 
wzorcowy charakter tych kazań wskazują przede wszystkim ich tytuły, jak rów-
nież brak konkretnych danych o osobie zmarłego i jego rodzinie w treści kazania. 

259 Por. B. Nadolski, Wstęp..., s. 98–99.
260 M. Barłowska, Przedmowy w staropolskich zbiorach oratorskich (1 poł. XVII w.), [w:] Przed-

mowa w książce dawnej i współczesnej, pod red. R. Ocieczek przy współudziale R. Ryby, Katowice 
2002, s. 69, s. 70, s. 72, s. 75.
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Owo usuwanie biografi i zmarłych jest cechą charakterystyczną wzorów kazań po-
grzebowych powstających we wszystkich ośrodkach wyznaniowych. Drugi zbiór 
kazań wzorcowych został napisany przez kaznodzieję protestanckiego Samuela 
Dambrowskiego i dołączony do jego pracy pod tytułem Postylla: Czwarta część 
postylle chrześcijańskiej, w której się zamykają kazania pogrzebne ze Starego i No-
wego Testamentu (25 wzorów kazań; na ich marginesach umieszczono informacje 
o wcześniejszym wykorzystaniu tekstów na różnych uroczystościach pogrzebo-
wych, co świadczy o ich ponadczasowości i uniwersalizmie tematycznym. Kolejny 
zbiór wzorów kazań funeralnych napisał jezuita Aleksander Lorencowicz. Tom 
ten, o czym już wspominano, jest bardzo obszerny, ponieważ liczy 28 wzorcowych 
kazań. Kaznodzieja zamieścił w nim w zasadzie całe oracje, usuwając z nich tyl-
ko dane osobowe dotyczące konkretnych zmarłych. Drugą grupę wzorów kazań 
Lorencowicza stanowią te, które zostały przewidziane na pogrzeby kobiet (osób 
prywatnych), ponieważ królowa — sprawująca urząd państwowy — znalazła się 
w grupie męskiej. Zatem oracje zebrane przez badacza były pisane przez doświad-
czonych mówców kościelnych, jak również przez osoby, które pełniły ważne funk-
cje w swych zakonach261.

Drukowane kazania pogrzebowe zostały wyposażone we wszystkie elementy 
charakterystyczne dla tego gatunku, czyli lament, skargę z powodu śmierci, po-
chwałę osoby zmarłej (laudację), konsolację i pouczenie. Jak zauważyła D. Platt, 
opłakiwanie zmarłych powinno być obowiązkiem chrześcijanina. Toposy lamen-
tacyjne zajmowały zazwyczaj pierwszą część kazania. Lament z powodu śmierci 
stanowił stały element kazania pogrzebowego, jego brak należało zatem odczytać 
jako karę dla zmarłego. Jednym ze środków stylistycznych, robiącym największe 
wrażenie na odbiorcach, było sermocinatio, czyli wprowadzenie słów osoby nie-
żyjącej do tekstu262. Taka sytuacja miała miejsce w kazaniu na pogrzebie Zofi i Pu-
dencjany z Bobrku Tarnowskiej (zm. przed 4 I 1649), gdzie zamieszczone zostały 
słowa nieboszczki wyrażające pośmiertną wolę odnośnie do pochowania jej ciała: 
„nie proszę was już o nic więcej — tylko byście ziemi ciało me oddali”263. Podobny 

261 Por. M. Pawelec, Kazania funeralne księdza Samuela Dambrowskiego. Z dziejów protestanc-
kiego kaznodziejstwa XVII w., [w:] Kultura funeralna ziemi wschowskiej..., s. 55–58; M. Skwara, Pol-
skie drukowane oracje..., s.  16–19, s.  100; J.  A.  Drob, Drukowane kazania franciszkańskie w  XVI 
i XVII wieku. Próba postawienia problemu, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red. J. Kło-
czowskiego, t. 2: Franciszkanie w Polsce XVI–XVIII wieku, cz. 1, Niepokalanów 1998, s. 326, s. 328; 
M. Kuran, Krzyż strzalisty..., s. 130. Warto dodać, że do kazań wzorcowych zaliczyć możemy rów-
nież zbiory jezuitów — Jakuba Olszewskiego Kazania albo Tytuły [...] Różnych lat różnym osobom 
Wystawione [...], Wilno 1645 oraz Piotra Dunina Kazania pogrzebne [...] ku wygodzie Kościelnych 
i Politycznych Oratorów do Druku w jednym Tomie podane [...], Warszawa 1700.

262 D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 56–59.
263 [Kasper Łącki/Łacki], Pomiar W krotkim wieku..., s. 29.
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zabieg został zastosowany w oracji funeralnej ku czci Teresy Małgorzaty z Przy-
łęka Męcińskiej (zm. 1667), podkomorzyny wieluńskiej, gdzie słowami paulina 
Sebastiana Stawickiego zmarła zwróciła  się do swego męża — „byłam [...] her-
bową w Poraju twoim rzeką Szreniawską, tegom sobie życzyła, żeby według woli 
Bożej ozdobny ten ogród namnożyła i zaszczepiła [...], ale o to najbardziej sama 
siebie staraniem wzbudzała, żebym cnotami i pobożnością wiecznie w zapłacie 
mojej od Boga świeciła; dopomagała mi do tego życzliwość i pobudka przykładów 
twoich”264. Również w  mowie ku czci Doroty Gnińskiej odnaleźć można słowa 
nieboszczki skierowane do swego męża —„szacunek mój niosąc z placu świato-
wego, świętymi uzbrojona Sakramentami, Najświętszym Wiatykiem opatrzona, 
w drogę wieczności szczęśliwej postępując Tobie — pozostały Małżonku pamiątkę 
moją głębiej na sercu, niż na kamieniu wyrytą zostawuję. Potomstwu memu Ma-
cierzyńskie błogosławieństwo w  Grodzie Wieczności zapisuję. Najjaśniejszemu 
Państwu za Chrześcijańską pobożność przed Panem Zastępów dziękuję”265.

Najważniejszą częścią chrześcijańskiej oracji pogrzebowej była laudacja (po-
chwała) zmarłego, polegająca przede wszystkim na przedstawieniu jego ducho-
wych przymiotów. Reguły nakazywały rozpoczynanie pochwały od przypomnie-
nia przodków. Następnie autorzy kazań opisywali czyny i cnoty chwalonych po-
staci. W przypadku kobiet podkreślali zwykle przestrzeganie zasad religii katolic-
kiej, modlitwy, uczestniczenie w  mszach, zachowywanie postów, przyjmowanie 
sakramentów, dawanie jałmużny, pokorę, czystość małżeńską. Jeśli pochwała do-
tyczyła mężczyzn, szczególną uwagę zwracano na pobożność, budowanie kościo-
łów, kolegiów i seminariów. Ważnym motywem była także miłość do Ojczyzny, co 
przejawiało się w przypominaniu o męstwie zmarłego i jego uczestnictwie w zjaz-
dach, sejmikach i  ekspedycjach wojennych266. Zatem zarówno w  męskich, jak 
i kobiecych oracjach pogrzebowych zasadniczą uwagę poświęcano opisowi cnót 
zmarłego. Działo się tak, ponieważ — „bogactwa, uroda, zacność familii, rzeczy 
to są ozdobne i piękne, ale upływające, ale przemijające. Cnota [zaś — U. K.] — 

264 [Sebastian Stawicki], Przeprawa Lądem y wodą Przez Szrzeniawską Rzekę Do szczęśliwey 
Wieczności Portu, [...] P. Teresie Małgorzacie z Przyłęka Mecinskiey, Podkomorzyney Wielunskiey, 
Layskiey, etc. Starosciney, Na zalosnym Pogrzebowym Akcie Kazaniem Na Iasney Gorze Częstochow-
skiey Torowana. Od [...] Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, Prowincyey Polskiey Defi nitora y 
Kaznodzieie na Iasney Gorze Częstochowskiey, Roku P. 1667. Dnia Listop., Kraków 1668, k. F2v.

265 [Jan Stanisław Witwicki na Witwicy], Kazanie X. Iana Stanisława na Witwicy Witwickiego 
Biskupa Kiiowskiego y Czernichowskiego, Opata Płockiego, Infułata Ołyckiego. Na Pogrzebie [...] nie-
gdy Paniey Doroty Gninski Woiewodziny Chelmińskiey. Miane dnia pierwszego Pogrzebu u Oycow 
Reformatow w Warszawie Dnia 30. Stycznia Roku 1680, [Warszawa?, po 30 I 1680], k. [C].

266 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 60–72; M. Kuran, Wizerunki laudacyjne w koncep-
tualnych kazaniach pogrzebowych z  drugiej połowy XVII w. wygłoszonych w  kościele Reformatów 
w Woźnikach ku czci Kazimierza Rogalińskiego i Macieja Mielżyńskiego, [w:] Klasztor Franciszkanów 
w Woźnikach. Dzieje — ludzie — budowle, pod red. P. Klinta, A. Pańczaka, Woźniki 2011, s. 137.
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ta sama wieczna jest, sama czyni prawdziwą pochwałę”267, jak zaznaczył kanonik 
poznański Wojciech Pigłowski w kazaniu wygłoszonym na pogrzebie Konstancji 
z Lubomirza Czarnkowskiej (zm. 1646), starościny międzyrzeckiej i pyzdrskiej.

Na temat wspomnianej już Zofi i Zienowiczówny Słuszczyny, wojewodziny 
nowogrodzkiej, dominikanin Marcelian Doroszewski powiedział, że „cokolwiek 
biała płeć tego wieczna ma i może mieć udziałem, z osobliwej łaski Bożej i za fa-
worem natury — wszystko zgromadziła była fortuna w tej jednej Matronie z po-
dziwieniem u wszystkiego świata”268. W podobnych słowach Konstancję z Bobr-
ku Lubomirską (zm. przed 26 III 1648), starościnę krakowską, określił bernardyn 
Jan Ludwik Skrobkowicz — „czymkolwiek płeć białogłowska popisać się może 
— wszystko się w tej jednej zmieściło, jako niegdyś w Panteonie Bogów i Bogiń 
wszystkich konterfekty”269. Według dominikanina Hiacynta Mijakowskiego zaś 
Anna z Ruśca Lubomirska, hrabina na Wiśniczu, to — „matrona znaczna w Cno-
tę — w Kościele Bożym, znaczna — w Rzeczypospolitej. Znaczna w Cnotę — tak 
w szczęściu, jako w nieszczęściu. Znaczna w uczynki i chrześcijańskie doskonało-
ści. Znaczna na ostatek w Cnotę przy śmierci”270. Ładnie, wręcz poetycko, o Hele-
nie Sapieżance Kuncewiczowej, chorążynie lidzkiej, powiedział także kaznodzieja 
Aleksander Dubowicz — „o jako piękne ręce, które złego nic nie działały! O jako 
ozdobne nogi, które do rozpusty i złości nie postąpiły! Jak śliczna twarz jej duszy 
— nie kamieni połyskiwaniem ozdobiona, ale prostotą, całością, niewinnością 
świecąca”271. Równie pięknie o Marynie z Obryńskich Sokolińskiej (zm. 1640), 
księżnej druckiej, wyraził się jezuita Stanisław Ostrożański, która według niego 
— „wstyd w oczach, w  twarzy, w chodzeniu zachowywała. [Ponadto — U. K.] 
była i żyła w domu swoim jako Mulier Santa et pudorata. Gdy mówić było, nader 
szczupło słów używała, jeżeli strofować domowego — jabłka złote, ziarna złote, 
słowa złote z ust jej jako Jadwigi Ś[więtej] płynęły”272. Jednakże najciekawszy, jak 
można sądzić, wizerunek pobożnej i zacnej matrony, chętnie kreowany przez au-
torów mów pogrzebowych, pozostawił cysters Bernard Jasłowski w oracji ku czci 
Doroty Gnińskiej (zm. 1679), wojewodziny chełmińskiej. Kaznodzieja napisał 
tam bowiem — „symbolista jeden, chcąc światu jedną pobożną wystawić Matro-

267 [Wojciech Pigłowski], Rzeka Pokoiu y Strumien..., k. C3.
268 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 319.
269 [Jan Ludwik Skrobkowicz], Smierc Stroyna pod Wiosnę, Przy wyprowadzeniu Ciała [...] 

Paniey Konstancyey z Bobrku Lubomirskiey, Starościney Generalney Krakowskiey, Spiskiey, Chmiel-
nickiey, Dopczyckiey, etc. Z Ambony w Kościele ś. Michała na Zamku dnia 26. Marca wystawiona. 
Przez [...] Zakonu Braciey Mnieyszey de Oservantia, Prowinciey Polskiey Prowincyała, Kraków 1648, 
s. 10–11.

270 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 7.
271 [Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy..., k. G–k. G2.
272 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. D3v.–k. [D4].
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nę, odmalował osobie twarz śliczną na dół spuszczoną mającą — z napisem Mo-
desta, pudlica. Oczy do Nieba podniesione z Inskrypcją — Devota — nabożna, 
ręką prawą serce boku Małżonkowi prezentującą z przydanymi słowy — Fidelis 
— wierna. Ręką lewą kołowrotek z lnem trzymająca — przy tym napis Laboriosa 
— pracowita”273.

Warto zaznaczyć, że w  przypadku kobiet w  kazaniach podkreślano przede 
wszystkim dbałość o patriotyczne wychowanie potomków i wsparcie moralno–re-
ligijne udzielane mężom i synom. Wzorzec szlachcica–rycerza, a przy tym prawego 
obywatela i chrześcijanina, był bowiem zastrzeżony jedynie dla mężczyzn, a kobiety 
nie miały w zasadzie wstępu do tego hermetycznego świata (wyjątek stanowiła przy-
należność do bractwa św. Michała). Stąd w oracjach pogrzebowych kobieta traktowa-
na była jak istota słabsza, podrzędna, stojąca w cieniu małżonka, któremu miała być 
podległa i podporządkowana. Ewentualna cześć i uznanie, które jej oddawano, to nie 
efekt jej życiowych zasług, ale wypracowana przez przodków pozycja w społeczeń-
stwie. Sfera kobiecej działalności sprowadzała się bowiem jedynie do obszaru domu 
i funkcji życiowych, którymi były rodzenie i wychowywanie dzieci, dbałość o gospo-
darstwo oraz gorliwe wypełnianie religijnych obowiązków274. Wielkim patriotyzmem 
w swym życiu, zdaniem jezuity Adama Makowskiego, odznaczała się Dorota z Oj-
źrzanowa Barżyna (zm. 9 IV 1613), wojewodzina krakowska, która na wieść o zbliża-
jącej się bitwie pod Byczyną (1588) — „krzyżem przed najświętszym Sakramentem 
we dnie i w nocy padała i tak długo w prochu twarz swoją walała, aż trzeba było, 
aby ją samo posłuszeństwo i głos każącego X. Piotra Skargi z ziemi podźwignął. Ta 
— póki strachy wojenne trwały włosiennicę jako zbroję [...] na sobie dźwigała [...] 
na pościeli nigdy pod takie czasy nie sypiała i razy ciężkie sobie zadawała, którymi 
Boga wzruszyć do miłosierdzia i gniew jego ubłagać mogła”275. Postawy patriotyczne 
widziano także w życiu Anny z Ruśca Lubomirskiej, co według Hiacynta Mijakow-
skiego może potwierdzić „nie tylko Kościół, wiara, ale i Rzeczypospolita Polska [...] 
[i] każdy syn koronny, że to Mulier virtutis, znaczna w Koronie naszej w Cnotę Ma-

273 [Bernard Jasłowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski..., k. Cv. Zob. też [Alek-
sander Lorencowic], Kazania Pogrzebne miane..., s.  147 oraz [Ludwik Różycki], Rzeka Troista 
Korczakowska Przedtym po ziemskich dolinach, Teraz Po niebieskich płynąca pagórkach, Przy ża-
łobnych Exequiach [...] P. Konstancyey Krystyny Wielopolskiey, Stolnikowey Koronney, Generałowey 
Małopolskiey, Krakowskiey, Nowotarskiey, Bocheńskiey etc. Starosciney. Z Ambony Bieckiey u Oycow 
Reformatow Roku Pańskiego 1675. Dnia 15. Marca Pokazana. Przez [...] Zakonu S. Franciszka tych-
że Oycow Reformatow, Prowinciey Małopolskiey Prowinciała, a przedtym S. Th eologiey Professora, 
Kraków 1675, s. 15, s. 17.

274 Zob.  B.  Popiołek, „Na usłudze Rzeczypospolitej lata przepędziwszy” — postawy polityczne 
szlachty w testamentach i mowach pogrzebowych XVII–XVIII w., [w:] Wobec króla i Rzeczypospoli-
tej, pod red. E. Dubas–Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2012, s. 123–142.

275 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 36.
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trona”276. Od Mikołaja Kmity dowiadujemy się zaś, że wspomniana Lubomirska „nie 
czyniła [...] bałwanów z dziatek swoich [...], ale życzyła [sobie — U. K.], aby Kościo-
łowi i Ojczyźnie służyli, [stąd — U. K.] jej pociecha, gdy nie tylko na zjazdy wielkie, 
jako to sejmów i trybunałów, ale co większa na kłopoty, trudy i niebezpieczeństwa 
obozowe wyjeżdżali”277. Wymienić wypada również królową Ludwikę Marię Gonza-
gę (zm. 1667), żonę dwóch ostatnich Wazów, która zdaniem swego piewcy Adriana 
Pikarskiego była „Ojczyzny Murem — była Matką”, a odznaczając się niezwykłym 
heroizmem — wojska polskie „hojnością [...] słodkimi słowy Macierzyńskimi gła-
skała i ręką Królewską za ręce, za szable, za serce chwytała, do męstwa i do ochoty 
Rycerskiej grzała”278. Podobną postawą wobec Rzeczypospolitej wykazała się księżna 
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, która według jezuity Piotra Dunina — „Oj-
czyznę jako Matkę szczerze kochała, której też w legatach i testamencie swoim nie 
zapomniała. Słyszeliśmy mówiącą: «Dobry Włoch, dobry Francuz, dobry Niemiec, 
najmilsza przecię Polska i najlepsza, z której się wszyscy dobrze mają»”279.

Drukowane kazanie pogrzebowe stanowiło nie tylko pamiątkę słów kazno-
dziei, lecz także przedstawiało przebieg uroczystości pogrzebowych. Poprzedza-
jąca kazanie przedmowa miała z reguły charakter pochwalny, przez co z czasem 
oracje pogrzebowe zaczynały się upodabniać do panegiryków. Wzrost liczby dru-
kowanych kazań pogrzebowych w latach 30. i 40. XVII wieku spowodowany był 
nie tylko wzmożonym ruchem wydawniczym, ale również wzrostem kulturowych 
aspiracji szlachty280. Najobszerniejszym i najlepszym źródłem obejmującym ca-
łokształt piśmiennictwa funeralnego jest Bibliografi a polska, choć w  dziele tym 
po macoszemu potraktowano protestanckie oracje funeralne. Wielu bowiem nie 
odnotowano, inne zaś zawierają błędy i nieścisłości281.

Oracje funeralne ukazywały się drukiem zazwyczaj kilka miesięcy po uroczy-
stości pogrzebowej, ale zdarzały się przypadki, że czas ten wydłużał się nawet do 

276 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 19.
277 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny z Rusce Lubomierskiey, Hrabiney na 

Wiśniczu, Kasztellanki Woynickiey, Sendomierskiey, Spiskiey, Dobczyckiey, etc. Starosciney. W Ko-
ściele Krakowskim SS. Michała, y Iosepha, Oycow Karmelitow Bossych odprawionych. 4. Februarij, 
M.DC. XXXIX, [w:] [tenże], Trzy Matki Urodzeniem..., s. 56.

278 [Adrian Pikarski], Naiaśnieysze Zwierciadło Maiestatu bez Makuły. Przy wyprowadzie 
z Warszawy do Krakowa, Naiaśnieyszego Ciała Ludowiki Mariey Polskiey y Szwedzkiey Krolowey, Na 
Kazaniu W oczy świata wystawione, Przez [...] Soc. Iesu, I. K. M. Ordinariusza Kanozdzieie. Roku 
1667. Dnia 3. Września. [...], Kraków [po 3 IX 1667], k. D2.

279 [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony..., k. B2.
280 Por. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy..., s. 186.
281 K. Estreicher, S. Estreicher, K. Estreicher junior, Bibliografi a polska, t. 1–34, Kraków 1870–

1951. Zob. też W. Tyszkowski, Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich. Polonica wieku XVII, t. 1–8, Wrocław 1991–1996; M. Zychowicz, Centralny katalog starych 
druków w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Informator, Warszawa 1995.
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kilku lat. Większość kazań pogrzebowych została wydana jako druki samodzielne, 
które liczyły około 30–40 stron w  formacie ósemki (8o). Zdarzały  się też teksty 
bardzo długie, posiadające ponad 100 stron, w formacie ósemki (8o) i w formacie 
czwórki (4o). Na przeciętną długość kazania — tego wygłaszanego na ambonie 
— miało wpływ kilka czynników. Należały do nich — wyczucie oratora, posta-
nowienia synodów oraz wiedza i wytrzymałość słuchaczy. Zwyczajowo ówczesne 
kazanie nie powinno przekraczać godziny282. Zalecenie to przeczytać możemy 
w oracji ku czci Elżbiety Myszkowskiej (zm. przed 11 I 1644), marszałkowej ko-
ronnej, gdzie kaznodzieja Hiacynt Mijakowski zaznaczył — „aczkolwiek cnoty tej 
przezacnej pani [...] godne tego są, aby je nie godziny, ale wieki same sławiły, prze-
cie jednak więcej nad zwyczajną godzinę nie chcę przedłużać”283.

Okres rozkwitu drukowanych kazań pogrzebowych przypada na lata 1632–
1654. Wówczas rocznie wydawano około 10 mów. Najliczniejszą grupę wśród ora-
cji pogrzebowych stanowią kazania. Zachowało się około 400 tekstów drukowa-
nych. Najwięcej kazań wydrukowali jezuici i franciszkanie (blisko 150 tekstów). 
Protestanci wydrukowali około 40 kazań284.

Warto też dodać, iż w XVII wieku utarło się przekonanie, że mowa pogrzebo-
wa jest najlepszym i jedynym darem dla zmarłego, gdyż dzięki niej pozostanie on 
na długo w pamięci potomnych. Zdarzało się, że drukowane oracje pogrzebowe 
pełniły funkcję kronik rodzinnych. Wśród enkomiów, które przetrwały do dzisiaj, 
pojawiają się tytuły wskazujące na wygłaszanie ich w różnych momentach obrzędu 
— na egzekwie, na wyprowadzenie zwłok z kościoła, nad grobem, z okazji roczni-
cy. Oprócz kazań mówionych podczas uroczystości pogrzebowej — znajdują się 
i takie, które nigdy nie zostały wygłoszone, a pojawiały się tylko w wersji pisanej.

Spośród oracji przygotowanych na egzekwie wymienić można — kazanie 
Wojciecha Czarnockiego (Malogranat Abo Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny 
ze Sztemberku Xiężny Ostrogskiey...); Piotra Dunina (Lament Nad Syonem Pod-
niesiony Przy Exekwiach [...] Katarzyny Sobieskiey Radziwiłowey...); Rafała 
Janczyńskiego (Jączyńskiego) (Prawdziwy Sędzia Serce Niewinne. Albo Krótkie 
Kazanie miane na Exekwiach [...] Paniey Helzbiety z  Gosławic Wołłowiczow-
ney...); Szymona Naruszowica (Kazanie na Exekwiach Naiasnieiszei Ceciliei Re-
nati Polskiei y Szwedzkiei Krolowei...), czy też trzy kazania autorstwa Mikołaja 
Kmity na egzekwie wspomnianej księżnej Anny ze  Sztemberku Ostrogskiej, 
Anny z Ruśca Lubomirskiej i Zofi i z Ostroga Lubomirskiej, które znalazły się 

282 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 68.
283 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 4.
284 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 20–26, s. 60, s. 68–69. K. Cieślak (Kościół — 

cmentarzem..., s. 93) sugeruje, że w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN znajduje się niemal 600 dru-
ków kazań pogrzebowych (w tym również dublety). Większość z nich pochodzi z lat 1630–1750, ale 
zdarzają się i szesnastowieczne.
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we wspólnym zbiorze zatytułowanym Trzy Matki Urodzeniem, Pobożnoscią, Po-
tomstwem Ozdobione....

Do kazań na wyprowadzenie ciała należą — oracja Stanisława Brzechff y 
(Brzechwy) (Skarb Bogaty W Przezacnym Klasztorze Panien Chełminskich Bene-
dikta Swiętego...) napisana na wyprowadzenie ciała ksieni Magdaleny Mortęskiej; 
Tomasza Dygonia (Controversia Tribunalu Niebieskiego między żywotem docze-
snym...), ku czci Marcibelli z Wodyń Wodyńskiej Tryzniny; Adriana Pikarskiego 
(Naiaśnieysze Zwierciadło Maiestatu bez Makuły. Przy wyprowadzie z Warszawy 
do Krakowa, Naiaśnieyszego Ciała Ludowiki Mariey Polskiey y Szwedzkiey Kro-
lowey...), czy też Jana Ludwika Skrobkowicza (Smierc Stroyna pod Wiosnę, Przy 
wyprowadzeniu Ciała [...] Paniey Konstancyey z Bobrku Lubomirskiey ...).

Najliczniejszą grupę stanowią kazania wygłoszone w kościele lub nad grobem. 
Warto w tym miejscu przytoczyć te najbardziej znane. Są nimi m.in. mowa karmeli-
ty bosego Anioła od św. Teresy zatytułowana — Strzała od śmierci z ziemie zebrana, 
[...] P. Anny z Koscielca Grudzinskiey...; Jana Bythnera (Błogosławieństwo Umieraią-
cych w Panu albo Sermon Pogrzebny Przy oddaniu Ziemi [...] Paniey Anny Hrabianki 
z Labiszyna Broniewskiey...); Aleksandra Dubowicza (Haft  Ręką Bozą Nadobrey du-
szy [...] Paniey Heleny Sapiezanki Kuncewiczowey...); Franciszka Ellerta (Brzeg Szczę-
sliwy Łodzi W Życiu [...] Paniey Jadwigi z Gorskich Dąbskiey...); Jakuba Antoniego 
Jendrskiego (Mądra Indzienigierka Dwoch Domow dla siebie Albo Kazanie pokazane 
Na pogrzebie [...] Paniey Alexandry Radziminskiy Ciwonowey...); Michała Hesperusa 
(Dobra Pielgrzymska Otucha lubo Pogrzebne Słowa. nad Slachetnym Ciałem Sław-
ney Pamięci niegdy [...] Pani Anny Mariey Bechinki z Lazan Małowcowey...); Kaspra 
Łąckiego (Łackiego) (Doliwa Albo Trzy Roze Z Silnice Na Zalosnym Katafalku Przy 
Pogrzebowym Akcie y Apparacie godney pamięci [...] Paniey Zofi iey z Silnice Kwiat-
kowskiey...), czy też Jana Zygrowskiego (Zygrowiusza) (Zywot Wieczny Y Smierc 
Wieczna. Na Pogrzeb Wszytkimi Cnotami ozdobioney [...] Paniey Christiny z Kawę-
czyna Frąckiewiczowey Radzimińskiey Podkomorzyney Połockiey...).

Najmniej zachowało się kazań rocznicowych. Spośród nich wspomnieć wypa-
da — mowę Józefa Dambrowskiego (Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą, Z Przed-
roczney Smierci Wielmozney [...] P. Katarzyny Hrabianki na Skrzynnie Szczawin-
skiey...); Baltazara Stanisława Przyłuskiego (Iako Rachel Iasnie Oswiecona [...] 
P.  Tekla Wołowiczowna...), czy też Wojciecha Tymonowskiego (Topor Z  prochu 
Pogrzebowego Przepolerowany [...] Przy Anniwersarzu [...] P. Ioanny Ludowiki z Tę-
czyna Gniewoszowey...).

1.5.1. Schemat drukarski kazań
Edycja kazania pogrzebowego była najlepszym sposobem na upamiętnienie pom-
py pogrzebowej. Druk stanowił jednak wtórną postać kazania, gdyż miało ono 
swoją wartość przede wszystkim jako słowo żywe, wypowiedziane w odpowied-
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nim czasie, miejscu i do konkretnego audytorium. Najczęściej grupą słuchaczy, do 
której głoszono kazania, była szlachta i magnateria. Tekst formowany był pod ką-
tem odbiorcy, o czym świadczą kierowane do niego zwroty zawarte w treści mowy. 
Dzięki temu dzisiejsi badacze, na podstawie analizy zawartości treści mowy, do-
myślać się mogą, kto z rodziny, jak również wysoko postawionych duchownych, 
biskupów i kardynałów był obecny na pogrzebie285.

Chcąc badać drukowane mowy pogrzebowe, w  pierwszej kolejności należy 
zająć się ich ramą wydawniczą, w której skład wchodzą karta tytułowa, dedykacje 
i  listy dedykacyjne, motta kazań, informacje o autorze, wydawcy i ofi cynie wy-
dawniczej. W  wersji drukowanej oracje pogrzebowe pochodzące z  XVII wieku 
posiadają bardzo podobną formę. Schemat obowiązywał bowiem w  całej Eu-
ropie i przyjęły go niemal wszystkie wyznania. Na karcie tytułowej znajduje się 
rozbudowany tytuł, informacje o  zmarłym (tytuły i  sprawowane funkcje), imię 
i nazwisko autora oracji, miejsce wydania, drukarnia, rok wydania. Na odwrocie 
karty tytułowej umieszczano najczęściej drzeworyt (miedzioryt) herbu rodziny 
zmarłego, pod nim zaś kilkuwersowy (4–10 wersów) napis. Tytuł pełnił ponad-
to dwie funkcje. Pierwszą z nich było identyfi kowanie charakteru utworu, drugą 
zaś wprowadzenie do utworu. Tytuł stanowił zatem nazwę kazania, jak również 
był rodzajem zwięzłego streszczenia jego zawartości286, np. Mądra Indzienigierka 
Dwoch Domow dla siebie Albo Kazanie pokazane Na pogrzebie [...] Paniey Alexan-
dry Radziminskiy...; Plastr Miodu Od śmierci pożarty, ale śmierci wydarty, To jest 
Kazanie Na pogrzebie Iey Mci Panny Barbary Lanckorońskiey...; Peregrynacya Do 
Niebieskiego Ieruzalem, Szczęśliwie (nadzieia w P. Bogu) odprawiona [...] P. Anny 
Teofi li z Przyiem Rupniowskiey..., czy też Smierc Stroyna pod Wiosnę, Przy wypro-
wadzeniu Ciała [...] Paniey Konstancyey z Bobrku Lubomirskiey...

Warto dodać, że tytuły polskich kazań pogrzebowych z XVII wieku to zazwy-
czaj obszerne, prawie całostronicowe teksty (przyjmujące postać zdania wielo-
krotnie złożonego), składające  się z kilku (trzech, czterech) fraz — segmentów. 
Ze względu na owe frazy tytuły dzielą się na poszczególne grupy. Do pierwszej 
należą tytuły zaczynające się określeniem gatunkowym, np. Kazanie na pogrzebie, 
Kazanie na Exekwiach, Kazanie [...] Na Wyprowadzeniu Ciała. Do drugiej zali-
czyć należy tytuły, których pierwsza fraza to „koncept” — np.  Brzeg Szczęsliwy 
Łodzi W Życiu...; Połow Do Wieczności Dwoch Iednorozcow W Sławnym Zwierzyn-

285 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 51, s. 68.
286 Por. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974, s. 267–290; 

M. Skwara, O  tytułach polskich kazań pogrzebowych z XVII wieku, [w:] Dzieło literackie i książ-
ka w  kulturze. Studia ofi arowane Profesor Renardzie Ocieczek w  czterdziestolecie pracy naukowej 
i  dydaktycznej, pod red.  I.  Opackiego, B.  Mazurkowej, Katowice 2002, s.  436–445; G.  Olchowa, 
Perswazyjna rola wstępu w  siedemnastowiecznych kazaniach Szymona Starowolskiego, [w:]  Teatr 
wymowy..., s. 110.
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cu...; Złoty Połow Na Rzekach Y Wodach Smiertelności świata tego ..., czy też Port 
W Złotey Łodzi ... Trzecią grupę stanowią natomiast tytuły nawiązujące do her-
bów, np. Strzała Zacnego Domu...; Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy..., 
czy też Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb w Orle Radziwiłłowskim Zasadzonych... 
Wyróżnić można również tytuły, które zawierają odniesienia tylko do tematów 
oracji. Tego typu kazania poświęcone są przede wszystkim duchownym i kobie-
tom, np. Korona Małzeńska Nad Katafalkiem [...] P. Helzbiety z Podbereska..., gdzie 
temat mowy brzmi — „Mulier diligens corona est viro suo. Proverb.12 [v. 4]”; Mi-
strzini Zycia Y Smierci, Wielmozna [...] Pani Barbara Zochowska Mintoft owa Czy-
zowa ..., temat kazania — „Melius est mihi mori, quam vivere. Ionae. c.4. [v. 8]” 
(Lepiey mi umrzeć, aniżeli żyć), czy też Kłosy Złote Przy Pogrzebie [...] P. Maryny 
Obrynskiey Iarosławowey Sokolinskiey..., o temacie — „Cum messueritis segetem 
feretris manipulos spicarum, primitias messis vestrae ad sacerdotem, qui elevabit 
fasciculum coram Domino. Levit. 23 [v. 10–11]” (Gdy pożniecie zboże, przynie-
siecie snopy kłosów pierwocin żniwa waszego do kapłana, który podniesie sno-
pek przed Panem). Na odwrocie kart tytułowych tych kazań zamieszczano często 
zamiast wyobrażeń herbów rodzinnych cytaty z Pisma Świętego, z pism Ojców 
Kościoła, czy też z  dzieł pisarzy uznawanych przez mówców pogrzebowych za 
największy autorytet287. Osobną grupę kazań stanowiły te, których tytuły nawią-
zywały do tematyki tanatologicznej. Do mów mających takie tytuły zaliczyć mo-
żemy np. Morze Od brzegu śmiertelności do Portu odpocznienia..., Plastr Miodu Od 
śmierci pożarty, ale śmierci wydarty..., lub Niesmiertelnosc Prawowiernych, Przy 
Akcie Pogrzebowym...

Za stroną tytułową znajdowała się dedykacja (czasem kilka), która skierowa-
na była zazwyczaj do najbliższej rodziny zmarłego. Miała ona formę rozbudowa-
nej pochwały adresata (za trud podjęty w zorganizowaniu uroczystości pogrze-
bowych) lub przeciwnie — ograniczała się jedynie do inskrypcji, jeżeli elemen-
ty panegiryczne wplecione zostały w  tekst mowy. W dedykacjach pojawiały  się 
także treści kondolencyjne. Również w tym miejscu kaznodzieje usprawiedliwiali 
wszelkie niedoskonałości kazań wynikające z  krótkiego czasu ich tworzenia288. 
W przypadku kobiecych oracji pogrzebych dedykacja kierowana była zazwyczaj 
do męża lub dzieci zmarłej. W mowie ku czci Lukrecji Guldensternowej Grzy-
bowskiej (zm. 1646), zatytułowanej Złota Gwiazda Sphaerze swey oddana, Na 
pogrzebnym Kazaniu..., dedykacja skierowana została do męża zmarłej — Jana, 

287 M. Skwara, O tytułach polskich..., s. 436–440; tenże, Polskie drukowane oracje..., s. 71. Na 
temat tytułów kazań pogrzebowych nawiązujących do formy speculum zob. M. Kuran, Speculum 
w kazaniach pogrzebowych XVII wieku i w epice biografi cznej, [w:] Lustro (zwierciadło) w literaturze 
i kulturze. Rozprawy — szkice — eseje, pod red. A. Borkowskiego, E. Borkowskiej, M. Burty, Siedlce 
2006, s. 71.

288 Por. M. Jarczykowa, Literacka rama wydawnicza..., s. 37–38.
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starosty warszawskiego i kamienieckiego. Kazanie pogrzebowe Zofi i Duninówny 
z Wielkiego Skrzynna Olszowskiej (zm. 1671), kasztelanowej spicymierskiej, no-
szące tytuł Łabęc w Roskosznym Korony Polskiey Raiu, Po Czterech pływaiący Rze-
kach..., zadedykowane zostało natomiast synowi nieboszczki, biskupowi chełmiń-
skiemu Andrzejowi Olszowskiemu. Podobny zabieg dostrzec możemy w oracji ku 
czci Aleksandry z Koniecpola Denhoff owej (zm. 1651), wojewodziny sieradzkiej, 
zatytułowanej Pole Mysliwe Po Ziemskich knieiach cnotami poluiącey Matrony, 
Sławy y Zbawienia doganiaiącey obłowu..., w której dedykacja skierowana została 
do potomstwa zmarłej — Stanisława, starosty wieluńskiego; Zygmunta, starosty 
bydgoskiego; Aleksandra, opata jędrzejowskiego, oraz córki Anny Leszczyńskiej, 
podskarbiny koronnej.

Każde kazanie rozpoczynał temat — kilkuwersowy (czasem tylko jeden wy-
raz), łaciński lub polski (często i łaciński, i polski) — w postaci cytatu ze Starego 
lub Nowego Testamentu, np. „Żywot wieczny i Śmierć Wieczna. Ioan:3”; „Ungulis 
equorum suorum conculcabit omnes planteas tuas. (Nogami koni swoich pode-
pce wszystkie ulice twoje). Ezech. 26”, czy też „Nunquid non est Mulier in Filiabus 
Fratrum tuorum Samson? (Azasz nie masz Niewiasty między Córkami Braci two-
jej Samsonie?)”. Iudic:14. Tytuł mógł wynikać z inicjatywy osoby podającej tekst 
do druku bądź wydawcy. Warto pamiętać, że pierwsze słowo tytułu było bardzo 
ważne, ponieważ pełniło funkcję klucza do całego konceptu mowy. O jego ran-
dze świadczy ponadto grafi czny zapis tytułu, gdzie owe słowa–klucze zaznaczano 
inną, większą, grubszą czcionką, która w dalszej części ulegała zmniejszeniu289.

Na kartach tytułowych kazań rozbudowany nagłówek zazwyczaj rozpoczy-
nał  się od sformułowania metaforycznego, nawiązującego do motta. W  dalszej 
części dokładnie określano zmarłą osobę, wyliczano zajmowane przez nią w prze-
szłości stanowiska, a w przypadku kobiet ich mężów lub ojców, jak również poda-
wano daty życia i śmierci (lub tylko śmierci). Karty tytułowe informowały ponadto 
o autorze, jego funkcjach duszpasterskich, przynależności wyznaniowej. Czasem 
podawano także informację o  inicjatorze opublikowanej mowy. Zazwyczaj nie 
umieszczano jednak roku wydania, gdyż zwykle pokrywał się z datą pogrzebu290, 
np.  Powazna Senatorka W  Trzech Bramach przy Pogrzebie Jasnie Wielmozney 
J.  M.  Paniey Zophiey Zienowiczowny Słusczyney Woiewodziney Nowogrodzkiey 
Homelskiey etc. etc. etc. Starościney Wperspektywie Załobney Na Kazaniu Przez 
[...], Th eologa, Kaznodzieię Wileńskiego, y Starszego Klasztoru Ostrowieckiego, Do-
minikanina. Prezentowana w Roku 1642 Dnia 14 Stycznia. Za pozwoleniem Star-
szych. W Wilnie, W Drukarni Societatis Jesu lub też Kleynot Koronny Abo Kaza-

289 Por. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski, Warszawa 1987, s. 89–
95; A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 29, s. 31.

290 Por. M. Jarczykowa, Literacka rama wydawnicza..., s. 37.
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nie Na Pogrzebie Iaśnie Wielmożney Paniey Iey Mości Paniey P. Anny z Iakubowic 
Ligęziney, Podskarbiny Wielkiey Koronney, Starościney Olsztynskiey: Ktore miał 
w Kościele śś. Piotra y Pawła w Krakowie [...] Societatis Iesu Rector tegoż Collegium 
Roku 1638. Księżyca 23. Marca. Z dozwoleniem Starszych. W Krakowie, W Drukar-
ni Franciszka Cezarego.

Literatura pogrzebowa powstawała żywiołowo, ponieważ miała charakter 
okolicznościowy. Nie do końca jednak można zgodzić  się z  sugestiami samych 
kaznodziejów, którzy starali się tłumaczyć, iż na przygotowanie tekstu mieli nie-
wiele czasu. Ci oratorzy, którzy cieszyli się popularnością w omawianym okresie, 
zazwyczaj już wcześniej koncypowali mowy, do których jedynie dopasowywa-
li szczegóły biografi czne. Ponadto kazania przeznaczone do druku rozszerzano 
i poddawano zabiegom kosmetycznym.

Zatem fascynacja drukiem, pomimo że nie była cechą charakterystyczną ka-
znodziejstwa polskiego, na pewno stanowiła znamienne zjawisko kultury baro-
ku. Druk kazań następował zazwyczaj w  kilka miesięcy po pogrzebie. Katolicy 
drukowali w ofi cynie akademickiej i unickiej w Wilnie oraz w Lublinie i Krako-
wie. Kalwini dysponowali drukarnią w Lubczu, którą udostępniali luteranom. Ci 
ostatni zaś drukowali także w  Toruniu i  Gdańsku. Warto dodać, że w  drukach 
funeralnych istotną rolę odgrywały również osoby związane ze zmarłymi, które 
zajmowały się organizacją uroczystości pogrzebowych oraz fi nansowały wydawa-
nie kazań. Autorzy mów zazwyczaj w  listach dedykacyjnych podkreślali zabiegi 
rodziny wokół zorganizowania pogrzebu, a  później ich inicjatywę, by  drukiem 
wydać oracje żałobne291.

1.5.2. Reguły kazań pogrzebowych a wzorce kobiety
Artes praedicandi pozwalają ustalić, jakie elementy starożytnej retoryki zostały prze-
jęte przez chrześcijańskich kaznodziejów. Kazanie, podobnie jak antyczna oracja, 
powinno się składać z exordium, narratio, argumentatio, refutatio i epilogu. Kompo-
zycja kazania pogrzebowego została więc dostosowana do tych wymogów292.

We wstępie kazania duchowny dokonywał zabiegu oratorskiego, który polegał 
na skłonieniu odbiorców do wysłuchania kazania. Mówca miał też na celu inte-
lektualne i emocjonalne nastawienie audytorium do dalszego ciągu wypowiedzi. 
W kazaniach emblematycznych we wstępie pojawiał się opis, czy też przedstwie-
nie odpowiedniego obrazu, w parenetycznych zaś była to część, gdzie wskazywano 
wzór godny naśladowania293. Przykładem mowy parenetycznej jest oracja Barbary 

291 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 57; M. Jarczykowa, Literacka rama wydaw-
nicza..., s. 23–25.

292 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 157.
293 Por. G. Olchowa, Perswazyjna rola wstępu..., s. 109; D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 157.
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z Zochowskich Mintoft owej Czyżowej (zm. przed 4 II 1677), w której nakreślo-
ny został wspomniany wzór. Kaznodzieja Adrian Kondratowicz zaznaczył w niej 
bowiem, że „kto się chce nauczyć, niech się uczy od umarłych, bo umarli bez po-
chlebstwa prawdę mówią, napominają bez folgi, nauczą bez omyłki. Nauczy nas 
Wielmożna Podkomorzyna jako mamy żyć, jako umierać i  jako samym mówić 
doświadczeniem”294. W kazaniu Anny Teofi li z Przyjem Rupniowskiej (zm. 1670), 
starościny lelowskiej, natomiast reformat Franciszek Rychłowski w imieniu nie-
boszczki zwrócił się do zgromadzonego na pogrzebie potomstwa ze słowami — 
„żegna Was [...] Rodzicielka wasza, to Wam za największy testament zostawiając 
— obraz życia swojego, abyście się jemu przypatrując, żyli Panu Bogu na chwa-
łę, Przezacnemu Rodzicowi na pociechę, Ojczyźnie i Rzeczypospolitej na usługę, 
a Duszom swoim po śmierci na wieczną zapłatę”295.

Ponadto w exordium orator mógł zamieścić informację o śmierci osoby, z po-
wodu której kazanie było wygłaszane lub pisane. Autor kazania pogrzebowego 
nie starał się specjalnie o względy odbiorców. Zależało mu jedynie na tym, by za-
prezentować główną myśl, udowodnioną następnie w kolejnych częściach. Wstęp 
kończył się często formułą — „A to w imię Pańskie”; „Oczekiwaniu tedy wasze-
mu dosyć czyniąc, zaczynam w imię Pańskie”; „Mówmy o nim w imię Pańskie”. 
W narratio kazań pisanych zgodnie z kanonem Menandrosa zawarta była pochwa-
ła zmarłego. Autor opowiadał o  jego czynach i  cnotach, wybierając odpowied-
nie fragmenty życiorysu. W kazaniach emblematycznych mówca opisywał obraz 
i przedstawiał relacje między wybranym ikonem a tym, co miał on reprezentować. 
W kazaniach parenetycznych zaś narratio zawierało w części pierwszej opis wzo-
ru, a w części drugiej te cechy zmarłego, które mogły wzorzec potwierdzić. Opo-
wiadając czy opisując swego bohatera, autor jednocześnie argumentował i  wy-
korzystywał przykład, topos lub sylogizm, przez co ta część zawierała najwięcej 
retorycznych ozdób i stanowiła zasadniczy trzon kazania. W kazaniach pogrze-
bowych trudno dostrzec część refutatio, mimo że i tutaj pojawiały się fragmenty, 
w których autor odpierał zarzuty przeciwnika, starając się przekonać wszystkich, 
że zmarły jest godzien pochwały. Ostatnią częścią kazania był epilog, przez nie-
których autorów specjalnie sygnalizowany odpowiednią formułą — „Kończmyż 
tedy z Prorokiem i lamentujmy”. Mówca w epilogu starał się przede wszystkim po-
cieszyć audytorium. Stosował więc takie fi gury retoryczne, które mogłyby uspo-
koić emocje. Kazanie kończyło się zwykle słowem „Amen”, modlitwą lub pieśnią. 

294 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci..., k. A2.
295 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem, Szczęśliwie 

(nadzieia w P. Bogu) odprawiona [...] P. Anny Teofi li z Przyiem Rupniowskiey Kasztelanki Sądeckiey, 
Starosciney Lelowskiey, W Kazaniu przy Akcie pogrzebowym, w Sokolinskim Kościele Przez [...] Re-
formata, w Krakowie u Swietego Kazimierza Kaznodzieie Pokazana Dnia Ostatniego Miesiąca Wrze-
śnia Roku Pańskiego 1670, Kraków [po 30 IX 1670], s. 25–26.
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Duchowni przemawiający na pogrzebach wykazywali się dokładnością w doborze 
motta, które nawiązywać miało do pełnionej przez zmarłego funkcji, architektury 
funeralnej, jak również okoliczności wygłoszenia mowy296.

W  dziedzinie inventio zasadnicza zmiana w  XVI i  XVII wieku polegała na 
poszukiwaniu argumentów, tematów i  przykładów w  tekstach Biblii. Podstawę 
w  działalności kaznodziejskiej stanowiły Księgi Hioba, Eklezjastesa (Koheleta), 
Mądrości i Syracha, a także Proroctwo Izajasza. W różnych księgach Starego Te-
stamentu autor kazania poszukiwał postaci, z którymi mógłby porównać zmarłe-
go. Abner, Mojżesz, Gedeon, Jeft es, Salomon i Dawid stanowili doskonałe tło dla 
pokazania zalet królów, hetmanów i wojewodów. Kobiety natomiast zestawiano 
zazwyczaj z Sarą, Ruth, Judytą (Judtih), Zuzanną, Deborą i Esterą. Sara uosabia-
ła całkowitą zależność od męża. Ruth po śmierci męża pozostała w  jego domu 
przy świekrze, rezygnując z pobytu u rodziców. Judith uchodzi za wyzwolicielkę 
swojego ludu i wzorową wdowę żyjącą w umartwieniu. Zuzanna jest przykładem 
cnoty wierności niezłomnej. Debora uchodzi za władczynię Izraela, która popro-
wadziła lud na wroga, gdy odwagi zabrakło władcy Barachowi. Estera (Esther) 
zaś z pomocą bożą ubłagała króla Aswerusa, by nie wytracił ludu żydowskiego. 
Inspirację odnajdowano także w historii Greków i Rzymian, jak również w historii 
Kościoła. Cytowano Grzegorza z Nazjanzu, Bazylego, Augustyna, Jana Chryzo-
stoma, Tomasza z Akwinu, Horacego, Wergiliego, Marcjalisa, Juwenala, Senekę, 
Tacyta. Powoływano się również na dzieje Juliana Apostaty, Konstantyna, Alek-
sandra Wielkiego297.

Księżną Annę ze Sztemberku Ostrogską jezuita Wojciech Czarnocki porów-
nał w swym kazaniu do biblijnych Ester i Judith. Do pierwszej z wymienionych 
zmarła podobna była w swej gorliwości i pobożności, jednak ze względu na słab-
nące zdrowie, jak wspomina kaznodzieja, na rok przed śmiercią nie miała już 
siły uczestniczyć w nabożeństwie, dlatego „jako Esther na służbie” polegała. Na-
wiązując do Judith, Czarnocki miał natomiast na myśli jej zacne i wzorowe wdo-
wieństwo, jak również żal po jej śmierci, kiedy tak jak za biblijną matroną lud 
płakał z  nią przez siedem dni298. Maryna z  Obryńskich Sokolińska (zm. 1640), 

296 D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 157–158; M. Jarczykowa, Literacka rama..., s. 38.
297 Por. A. Nowicka–Struska, Obrazy kobiety i kobiece wzorce osobowe w siedemnastowiecznych 

kazaniach pogrzebowych autorstwa karmelitów bosych, WRH, T.3:2006, s. 58; J. Pelc, Bohaterowie 
literaccy a wzorce osobowe w czasach polskiego renesansu oraz baroku, [w:] Problemy literatury sta-
ropolskiej. Seria trzecia, pod red. J. Pelca, Wrocław 1978, s. 25–26; G. Ruiz, Kobieta w Piśmie Świę-
tym, „Communio”, R. 13:1993, z. 6, s. 11; E. Ehrlich, Biblia o kobiecie, RBiL, R. 28:1975, z. 6, s. 249; 
J. Chmiel, Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny, RBiL, R. 48:1995, z. 4, s. 256.

298 [Wojciech Czarnocki], Malogranat Abo Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny ze Sztemberku 
Xiężny Ostrogskiey, Hrabiny na Tarnowie: Woiewodziney Wołyńskiey: Miane w Iarosławiu, w Koscie-
le S. Mikołaia Panien Zakonnych ś. Benedykta fundowanym y nadanym od teyże X. J. M. 9. Stycznia. 
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przez jezuitę Stanisława Ostrożańskiego także porównana została do wspomnia-
nej już Judith. Zmarła zasłużyła sobie na to miano, ponieważ po śmierci męża 
nie zdecydowała  się na kolejne zamążpójście. Według kaznodziei była ona też 
podobna do Ruth, gdyż, zachowując wierność swej rodzinie, była jak „matrona 
przywiązana do kłosa przykładności”299. Do biblijnej Judith porównana została 
także księżna Anna Eufemia z  Radziwiłłów Denhoff owa (zm. 1663), która „we 
wdowim stanie wzięła okazję, czas i miejsce do pobożności”, co uwidaczniało się 
w praktykach ascetycznych i gorliwej religijności300. Za dobrą i przykładną żonę, 
przyrównywaną do Sary, uchodziła natomiast Elżbieta z Podbereskich Tarnowska. 
Zdaniem karmelity bosego Jędrzeja Cyrusa starościna, podobnie jak jej biblijna 
poprzedniczka, „siedzi[ała] w domu, gospodarstwa piln[owała] — nie dyskursów 
i dogląda[ła] kuchni, aby [...] dobrze zgotowano”301. Podobnie zachowywała  się 
Zofi a z  Warzymowa Szczawińska (zm. przed 22  III 1649), wojewodzina brze-
sko–kujawska, która według kaznodziei Hiacynta Przetockiego, jeśli cokolwiek 
„mówiła do małżonka swego, mówiła z  uczciwością jako Sara, Panem go swo-
im nazywając”302. Z biblijną Esther utożsamiano zaś Helenę z Raciborska Tarłową 
(zm. 1677), hrabinę na Melsztynie. Potwierdził to kaznodzieja Ludwik Różycki 
w słowach — „Esther w tej mierze tę pobożną wyrażała matronę [...], bo ona krzyż 
uścisków, frasunków, chorób, chętnie z rąk przyjmowała Chrystusowych, co oso-
bliwie w  tej ostatniej śmiertelnej pokazała chorobie”303. Do Debory porównano 
natomiast Annę z Ruśca Lubomirską, która wprawdzie „słaba była wedle płci [...], 
ale fabrykę wysoką i mocną dojrzałej pobożności wystawiła [...] męstwo okazała 
we wszystkim swym żywocie”304.

Autorom oracji strona artystyczna ich utworów nie była obojętna. Zarówno 
kompozycja tekstów, jak i  odpowiedni dobór fi gur retorycznych służyły poru-
szaniu uczuć (movere), sprawianiu przyjemności (delectare) i pouczaniu o rów-
ności wszystkich wobec śmierci (docere). Kaznodzieja, zgodnie z zasadami artes 

Roku Pańskiego 1636. Przez [...] Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych, Kraków [po 9 I 1636], 
k. [A4]v.; k. B3; k. C3.

299 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. D3; k. [D4]v.
300 [Sebastian Stawicki], Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb w Orle Radziwiłłowskim Zasadzo-

nych. Ktorymi wieczney Sławy y pobożności wytrąbiła Dzwięk. [...] Xiezna [...] P. Anna Euphemia 
Xiężna na Nieświeżu y Ołyce, Chrabina na Szydłowcu y mirze. Radziwiłowna Donhoff owa. Wie-
lunska, Radomska, etc. Staroscina. Ten śmiercią przerwany. Znowu Pogrzebowymi Trąbami z Iasney 
Góry Czestochowskiey na Echo światu rozległe puszczony. Przez X. [...], Zakonu święteg[o] Pawła, 
Pierwszego Pustelnika Prowinciey Polskiey Defi nitora y Kaznodzieie na Jasney Gorze Częstochow-
skiey. Roku Pańskiego 1664. Dnia 13 Maia, Kraków [po 20 V 1664], s. 34–35.

301 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 10.
302 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac Ktory sobie wystawiła..., k. D3.
303 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy..., s. 16.
304 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny z Rusce Lubomierskiey..., s. 48.
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praedicandi, miał przede wszystkim uczyć (docere). Aby zrealizować ten wymóg, 
duchowni stworzyli dwa rodzaje kazań pogrzebowych, które pochwałę konkret-
nego człowieka odsuwały na plan dalszy. Pierwsze to kazania dogmatyczne, które 
stawiały w centrum zainteresowania problemy dotyczące życia pozagrobowego, 
przede wszystkim czyśćca, oraz zagadnienia, z  którymi nie zgadzali  się inno-
wiercy. Do tego gatunku należą m.in. oracje zatytułowane — Sen Słodki Poboż-
ney Smierci...; Sakrament W  Smierci A  Smierc W  Sakramencie...; Zbozny Pobyt, 
Po śmierci Swiątobliwie Zmarłey Matrony..., czy też Pałac Ktory sobie wystawiła 
w Niebie ... Drugi typ kazań polegał na dostosowaniu się do wymogów artes prae-
dicandi. Chodziło o to, by wywołać wrażenie, że bohaterowie tych mów zasługują 
na pochwałę, ponieważ zrealizowali w swoim życiu ważny wzór. Do tej kategorii 
oracji zaliczyć wypada — np. Obraz świątobliwego życia w pańskich i senatorskich 
pałacach wykonterfektowany...; Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła z  dobrą 
Małżonką...; Trzy Matki Urodzeniem, Pobożnoscią, Potomstwem Ozdobione...; 
Mistrzyni Cnoty Y Skarbnica Pobozności w Osobie Godney Pamięci...; Zawodnik 
Poczworny Chrzescianskiego Biegu. Wystawiony Przy pogrzebie pobożney pamię-
ci...; Białogłowa Męzna W rzadkowidaney Bogoboyności..., czy też Trzy Splendori 
Zacności Bialogłowskiey. Pokazane na Pogrzebie... Warto też dodać, że funkcja do-
cere łączyła w sobie teologię i retorykę, co w praktyce dydaktycznej polegało na 
nauczaniu reguł sztuki perswazji w integralnym związku ze sztuką dyskusji305.

Zatem piękna mowa powstawała wówczas, kiedy mówca umiejętnie wprowa-
dzał do niej trzy powyższe style. Jednak dla lepszego zrozumienia twórca oracji 
powinien bardziej dbać o jasność wyrażeń niż o słowa ozdobne. Najbardziej wia-
rygodne wskazówki dla oratora chrześcijańskiego odkryte zostały w Piśmie Świę-
tym, a najważniejszy cytat pochodzi od św. Mateusza — „Kiedy was wydadzą, nie 
martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam 
podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego 
będzie mówił przez was”306. Retorycy XVII wieku nie zajmowali się już tylko pre-
zentacją tradycyjnych stylów, ale starali się pokazać różne typy prozy, odmienne 
ich realizacje oraz doradzali, jak naśladować zalety i unikać wad. Ponadto nowe 
propozycje stylistyczne stawiały coraz częściej na indywidualność.

1.5.3. Narracja
Kim był podmiot wypowiadający się w kazaniach pogrzebowych? Otóż była to 
świadomie przez autora stworzona postać, mająca prawo do oceniania królów, 
hetmanów, ziemian, kobiet i mężczyzn. Narratorowi temu pozwalano także kryty-
kować wady różnych grup społecznych. Mógł kreować wzorce właściwego postę-

305 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 66, s. 169; W. Stec, O perswazji retorycznej..., s. 100.
306 (Mt 10, 19).
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powania osób pochodzących z różnych stanów. Znał przeszłość, o czym świadczy-
ły przytaczane przez niego przykłady z historii. Potrafi ł określić miejsce człowieka 
w świecie. Atakował także zmarłych, którzy jego zdaniem nie żyli godnie. Był Po-
lakiem, co podkreślał na każdym kroku. Podmiot, wypowiadający się w mowach 
funeralnych, starał się, aby jego opowiadanie sprawiło czytelnikom (słuchaczom) 
przyjemność, dlatego konstruował je zgodnie z wymogami retoryki, wprowadza-
jąc do narracji odpowiednie fi gury retoryczne i kategorie literackie307.

Jaki sposób narracji powinien obrać autor kazania? Otóż zgodnie z zalecenia-
mi genus demonstrativum najlepiej było użyć monologu lub dialogu. Autor, który 
chciał szczególnie poruszyć czytelników (słuchaczy), wprowadzał fi gurę zwaną 
evidentia, która określała sposób prowadzenia narracji. W  kazaniu pogrzebo-
wym mogły mówić różne postacie, a ich słowa wplatano w wypowiedzi św. Pawła, 
Chrystusa lub też cytaty z Pisma Św. Fikcyjne mowy były jednym z elementów 
charakteryzowania bohaterów, drugi stanowiło descriptio, czyli opis cech cha-
rakteru i zdarzeń, w których bohaterowie uczestniczyli, rzadziej zaś ich wyglądu 
zewnętrznego. Oprócz przytaczania wypowiedzi różnych osób stworzeniu pozor-
nego dialogu służyło subiectio — fi gura, w której narrator zadawał sobie pytanie, 
a potem na nie odpowiadał308.

Autor konstruował postać bohatera zgodnie z założeniami retoryki, ale nie-
wiele miała ona wspólnego z rzeczywistością. Konstrukcja bohatera zgodna była 
z regułami stworzonymi przez retorykę antyczną, a przetworzonymi i uzupełnio-
nymi w średniowieczu. Od Arystotelesa, Horacego, Mateusza z Vendôme postacie 
występujące w „opowiadaniach” dzielono według wieku, płci, narodowości i sta-
nu, przyznając im stały zespół cech. Tak powstał katalog cech odpowiednich dla 
papieża, księcia, rycerza, matrony, młodej i pięknej kobiety czy kupca. W ten spo-
sób zarysował się zespół postaci–typów, które zaczęły funkcjonować w różnych 
rodzajach literatury, jak również w kazaniach funeralnych309.

1.5.4. Motywy heraldyczne w kobiecych kazaniach pogrzebowych
Oracje funeralne pełniły także funkcję porządkującą, którą tłumaczyć można 
obecnością odwołań do legend herbowych. Herb w kazaniach pogrzebowych zaj-
mował poczesne miejsce. Stał się on bowiem pojęciem stosowanym wymiennie 
ze szlachectwem, a podkreślanie walorów herbu stanowiło sprytny kaznodziejski 
zabieg, który chwalił zarówno zmarłych, jak i żywych310. Podobną argumentację 

307 Por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 177.
308 Por. tamże, s. 171–172.
309 Por. tamże, s. 175.
310 Por. S. Baczewski, Propagandowa rola szlacheckiego..., s. 207–209; tenże, Szlachectwo. Stu-

dium..., s.  235; tenże, Kazanie pogrzebowe..., s.  282–285; tenże, Mit początku i  władza szlachty. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kazania i mowy funeralne jako element ceremoniału...

134

podał Marcelian Doroszewski w oracji poświęconej Zofi i Zienowiczównie Słusz-
czynie, wojewodzinie nowogrodzkiej. Zdaniem kaznodziei bowiem — „słusznie 
herby familii wysokich klejnotami nazywają, gdyż one są znakiem cnót i drogich 
prac ojczyźnie swojej od przodków chwalebnie podjętych”311.

Emblematy były popularne zarówno w Europie, jak i w Polsce, gdzie ich ukła-
daniem trudnili się Mikołaj Rej (1505–1569), Mikołaj Sęp Szarzyński (ok. 1550–
ok. 1581), Hieronim Morsztyn (1581–1623), Kasper Twardowski (1583–ok. 1641). 
U schyłku XVI wieku emblematy zaczęły pojawiać się poza książką, jako niezbęd-
ne dekoracje, uświetniające różnego rodzaju uroczystości — wjazdy królewskie, 
ingresy biskupie, wesela i pogrzeby. Jednym z najbardziej wyeksponowanych ele-
mentów tych dekoracji były herby z dewizą i wierszem pochwalnym312.

Kaznodzieje coraz częściej dostosowywali konstrukcję kazań do nowej sztu-
ki emblematów, wykorzystując jako jej podstawę herb lub przedmiot, który ich 
zdaniem najlepiej mógłby charakteryzować zmarłego. Wśród polskich mówców 
pogrzebowych największym zainteresowaniem cieszyły się motywy heraldyczne 
związane z  bronią i  ekwipunkiem rycerskim. Również tematy i  motywy zwie-
rzęce stanowią dość liczną grupę „mobiliów godeł herbowych”, które stanowiły 
inspirację dla kaznodziejów pogrzebowych313. Swoisty jest tu podział na zwie-
rzęta realistyczne (lew, niedźwiedź, jastrząb) i  fantastyczne (jednorożec, gryf). 
Florę heraldyczną reprezentują w  tytułach kazań głównie kwiaty (róża, lilia) 
i drzewa (sosna). W herbach polskich występują ponadto zjawiska przyrody ta-
kie, jak księżyc (miesiąc), gwiazdy. Inne ciała niebieskie zaś pojawiają się spo-
radycznie. Istnieją także motywy akwatyczne, ale są to tytuły odwołujące się do 
herbów Łodzia, Korab i Śreniawa — nawiązujące do wyobrażeń rzeki, traktujące 
życie ziemskie, jako wędrówkę po akwenach, natomiast śmierć jako wpłynięcie 
do bezpiecznego portu314.

Dyskurs genealogiczno–historyczny w XVII–wiecznych kazaniach pogrzebowych, WRH, T. 3:2006, 
s. 37–53.

311 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 291–292.
312 Pojęcie „emblemat” (lub „emblema”) zostało przejęte z łaciny — ta zaś zapożyczyła je z gre-

ki. W starożytnej Grecji słowo to oznaczało szczepionkę, sadzonkę, gałązkę szlachetną wszczepioną 
do pospolitego drzewa. Mogło też charakteryzować mozaikę lub ornament rzeźbiony na metalu lub 
drzewie. Europejska emblematyka narodziła się w okresie renesansu i baroku i wywarła ogromny 
wpływ na twórców literatury oraz sztuk plastycznych, por. J. Pelc, Emblemat, [w:] Słownik literatury 
staropolskiej..., s. 194–197. Zob. też tenże, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycz-
nych, Kraków 2002, s. 148–209; L. Rotter, Emblematy jako wyraz postaw etyczno–moralnych (Zarys 
problematyki), [w:] Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku..., s. 81–103.

313 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 72.
314 Por. tamże. Zob. też P. Buchwald–Pelcowa, Emblematyka w staropolskich drukach funeral-

nych, [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej..., s. 211–218.
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Nawiązanie do herbowej róży odnaleźć możemy w mowie poświęconej Doro-
cie z Ojźrzanowa Barżynie, w której jezuita Adam Makowski zaznaczył, iż „była 
ta cna Pani domu znakomitego, z ojca [...], z matki [...] zacnie urodzona. Herb jej 
przedniejszy z ojca był Róża, z matki trzy Róże.[...] Jako róża w gęste, a w jasne 
rozłożona liście, tak i ta familia w takie się składa ludzie. Wonność tej róży — sła-
wa jest domu tego i też dzietność cnót synów jego”315. Również po matce trzy róże 
w herbie odziedziczyła Elżbieta z Niewierskich Kęssowska (zm. przed 27 II 1659). 
Kaznodzieja Andrzej Skato, głosząc kazanie na jej pogrzebie, wspomniał, że „jako 
w  macierzyńskim jej herbie [...] trzy  się purpurowe rozwijały Róże, tak i  sama 
w  trojakim stanie swoim, trojaką była, jako kwiat najwdzięczniejszy ozdobiona 
Cnotą. W  Panieństwie, Cnotą wstydliwej Modestii [...] W  Małżeństwie, Cnotą 
nierozerwalnej miłości [...] W Sieroctwie Wdowim, Cnotą rzadko widywanej po-
bożności”316.

Porównanie do herbowego lwa znajduje się natomiast w oracji ku czci księżny 
Anny ze Sztemberku Ostrogskiej (zm. 1635), o której jezuita Marcin Hincza po-
wiedział, że „lew ten złoto i klejnoty podawał, gdy dla sług Chrystusowych zamu-
rowanych w Klasztorze od siebie fundowanym ozdoby kościelne ze złota i srebra 
sprawował”317.

Odniesienie do zjawisk przyrody występuje zaś w herbie Angeli Febronii z Ko-
niecpolskich Wielopolskiej, stolnikowej koronnej, o  której reformat Franciszek 
Rychłowiusz wspomniał, że była umiarkowana i łagodna, i tak „świeciła jako [her-
bowy — U. K.] miesiąc, bo była zacną oraz wielce skromną”318. Motywy akwatycz-
ne odnaleźć możemy natomiast w herbie Teresy Małgorzaty z Przyłęka Męcińskiej 
(zm. 1667), podkomorzyny wieluńskiej, która „była przy herbowej Śreniawie swo-
jej jako rzeka, bystrym płynąca strumieniem”, o czym wspomniał piewca na jej 
pogrzebie, kaznodzieja Sebastian Stawicki319.

Oddzielną grupę stanowią kazania protestanckie. Brak w nich nawiązań do 
herbów, na odwrocie zaś nie występują wyobrażenia znaków rodowych. Tytuły 
są mniej rozbudowane, a mówcy protestanccy zrezygnowali z wprowadzania za-
skakujących „konceptów”, zawierających pomyślną perspektywę eschatologiczną 
dla zmarłych. W kazaniach protestanckich widoczna jest „dwujęzyczność” — po-
czątek tytułu stanowi fraza łacińska, po której następuje dalsza jej część, już napi-

315 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 7.
316 [Andrzej Skato], Bohatyrka Duchowna Przy załosnych Exequiach..., k. Cii–k.Ciiv.
317 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k.  D2v. Zob.  też [Franciszek Rychłowski/ 

Rychłowiusz], Lew Wesoło odchodzący..., k. D2.
318 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana..., 

s. 34.
319 [Sebastian Stawicki], Przeprawa Lądem y wodą..., k. [C4]. Zob. też [Franciszek Ellert], Brzeg 

Szczęsliwy Łodzi..., k. A3.
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sana po polsku. Szczególnym dopełnieniem tej dwujęzyczności jest przytaczanie 
na kartach tytułowych, tuż po tytule, łacińskich (czasem i łacińskich, i polskich) 
cytatów z Pisma Świętego320. Do grupy tej zaliczyć wypada dwie mowy przygo-
towane na pogrzeb Anny z Labiszyna Broniewskiej (zm. 1641). Pierwszą z nich, 
zatytułowaną — Błogosławieństwo Umieraiących w Panu albo Sermon Pogrzebny 
Przy oddaniu Ziemi Slachetnego..., napisał pasterz w zborze dębnickim Jan Byth-
ner. Za autora drugiej zaś, noszącej tytuł — Buyne Drzewo Znizoney Wynioslosci, 
lubo Ostatnia Posługa Sławney y Swiętey Pamięci Matronie..., uważa  się kazno-
dzieję przy zborze skockim Michała Hesperusa. Wspomnieć należy także mowę 
kaznodziei kalwińskiego Baltazara Łabęckiego (Łabędzkiego) pod tytułem Pocie-
cha Ioba Swiętego, Męża wielkiey cierpliwości, Ku Pociesze Podana. Jako wszytkim 
zasmuconym, Powinnym, Krewnym, i Przyiaciolom, po zmarłey miłey przyiaciołce 
swey, tak też y inszym ludziom pobożnym Krześciańskim. Przy Pogrzebie [...] Rache-
li Szemiotowny Piotrowey Nonhartowey...

Warto dodać, że do innego typu kazań pogrzebowych, mających charakter pa-
negiryczny, zaliczały się kazania stemmatyczne, w których argumentacja skupio-
na była wokół poszczególnych składników herbu osoby zmarłej321. Herb jako ikon 
stanowił centralny punkt kazania, pozostałe zaś elementy jego inicjalnej części, 
czyli motto, tytuł oraz krótki epigram, umieszczane były pod herbem i stanowiły 
odpowiednik inskrypcji oraz subskrypcji. Herb ponadto w  tego typu kazaniach 
pogrzebowych służył za narzędzie budowania poczucia wspólnoty wewnątrz spo-
łeczeństwa szlacheckiego322. Taki charakter mają dwie oracje reformata Ludwika 
Różyckiego. Pierwsza nosi tytuł — Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy 
Między Rogami na Przybyszu będącego Miesiąca zostaiącey Z ziemie na Niebieskie 
Sphaery Przy Pogrzebie [...] P. Heleny z Raciborska Tarłowey..., gdzie na odwrocie 
karty tytułowej zamieszczono drzeworyt herbu Tarłów — Topór. Jako drugą należy 
wymienić orację zatytułowaną Rzeka Troista Korczakowska Przedtym po ziemskich 
dolinach, Teraz Po niebieskich płynąca pagórkach, Przy żałobnych Exequiach [...] 
P. Konstancyey Krystyny Wielopolskiey..., w której na odwrocie karty tytułowej znaj-
duje się drzeworyt herbu Wielopolskich — Starykoń. Wspomnieć można również 

320 Por. M. Skwara, O tytułach polskich..., s. 444–445.
321 Stemmata pojawiły się wcześniej niż emblematy, ale oba te gatunki w ciągu XVI i XVII wie-

ku oddziaływały na siebie. Stemmata zamieszczano w różnego rodzaju drukach — także na od-
wrocie karty tytułowej niemal wszystkich kazań pogrzebowych wychodzących na przełomie XVI 
i XVII wieku, por. D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 122.

322 Por. T. Zieliński, Kazania pogrzebowe w konwencji..., s. 193–194; S. Baczewski, Ideologiczne 
funkcje herbu..., s. 180; tenże, Szlachectwo. Studium..., s. 210–212. Zob. też P. Buchwald–Pelcowa, 
Na pograniczu emblematów i stemmatów, [w:] Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk 
o Sztuce Polskiej Akademii Nauk Nieborów, 29 września–1 października 1977, pod red. A. Morawiń-
skiej, Warszawa 1982, s. 73–95.
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trzy kazania paulina Sebastiana Stawickiego. Są nimi: Poray Wesołego Libanu Lubi-
czowską Zdobiący Podkowę, Ktorą Wieczney Sławy y Pobożności w tym Libanie utre-
towany zostawiła trop Pobożnie zmarła [...] P. Barbara z Ługow Męcinska..., gdzie na 
odwrocie karty tytułowej został opublikowany drzeworyt herbu Męcińskich — Po-
raj; Przeprawa Lądem y wodą Przez Szrzeniawską Rzekę Do szczęśliwey Wieczności 
Portu, Wielmozney [...] P. Teresie Małgorzacie z Przyłęka Mecinskiey..., w którym za 
kartą tytułową umieszczono drzeworyt herbu Przyłęckich — Śreniawa, oraz Ogłos 
Wdzięcznie brzmiących Trąb w Orle Radziwiłłowskim Zasadzonych. Ktorymi wiecz-
ney Sławy y pobożności wytrąbiła Dzwięk [...] P. Anna Euphemia Xiężna na Nieświe-
żu y Ołyce, Chrabina na Szydłowcu y mirze. Radziwiłowna Donhoff owa..., gdzie po 
karcie tytułowej podano drzeworyt herbu Denhoff ów.

Jak zauważyła D. Platt, twórca kazania emblematycznego starał się zaangażo-
wać czytelnika w tworzenie obrazu. Próba ta zaczynała się najczęściej we wstępie, 
po czym przechodziła do narratio. Czytelnik musiał być przekonany, że wybrana 
przez autora mowy alegoria jest odpowiednia dla zmarłego — herb raczej nie na-
suwał takiej wątpliwości323. Zatem dla twórców kazań emblematycznych nie było 
już istotne ścisłe zachowanie schematu Menandrosa, ani też pochwała. Istotny był 
za to koncept, według którego należało opisać zalety postaci. Dzięki alegorii abs-
trakcyjne pojęcie uzyskiwało zmysłowy odpowiednik. W XVII wieku każdy kon-
kretny przedmiot, roślina lub zwierzę mogły być alegorią, ale także dla każdego 
abstrakcyjnego pojęcia można było znaleźć konkretny wzrokowy obraz. Autorzy 
kazań z początku XVII stulecia wprowadzili alegorię także do opisu cnót boha-
tera pochwały pogrzebowej. Wykorzystywanie herbu jako obrazu, ikonu mogło 
być wcześniejsze niż korzystanie z  innych znaków alegorycznych. Głównie dla-
tego, że herb był jedną z najbardziej eksponowanych dekoracji w obrzędzie po-
grzebowym. Ponadto znajdował się on po drugiej stronie karty tytułowej niemal 
wszystkich kazań pogrzebowych. Mnożenie podobieństw między zmarłym a her-
bem dawało możliwość podkreślenia znaczenia przodków, ciągłości znakomitych 
czynów i doskonałych cnót, jakie ujawniły się w poszczególnych członkach rodu, 
pieczętującego się wspólnym herbem. Być może w sposób mniej zamierzony cho-

323 D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 132. Zdaniem J. Śniegockiego (Exempla i koncepty ba-
rokowe w kazaniach o świętych Fabiana Birkowskiego, RHum, T. 27:1979, z. 1, s. 125) alegoryczna 
interpretacja Biblii znana była już od czasów antycznych na przykład w  szkole aleksandryjskiej 
(II–V w.), ale najpełniej rozwinęła się w XVII w. Podobnie uważa M. Brzozowski (Teoria kazno-
dziejstwa..., s. 399), według którego barok wprowadził przede wszystkim zwyczaj alegoryzacji słów 
Pisma Świętego. Tak samo w klimacie alegorycznym prowadzono wykład treści biblijnych. Dawało 
to kaznodziejom możliwość, by na tle jednego słowa — wyrwanego z kontekstu perykopy ewan-
gelicznej — zbudować kazanie. Na temat egzemplum zob.  też B. Geremek, Exemplum i przekaz 
kultury, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa..., s. 53–76; K. Panuś, Egzemplum w historii kazno-
dziejstwa, AnC, R. 29:1997, s. 299–317.
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dziło również o przedstawienie herbu jako znaku magicznego, który kształtował 
ludzkie poczynania324. Stosunek do herbu i jego splendoru opisał w oracji poświę-
conej Helenie Szemiotównie Stachowskiej (zm. przed 15 III 1668), skarbnikowej 
wiłkomirskiej, kaznodzieja Wawrzyniec Janowicz. Zdaniem duchownego Polacy 
i Litwini herby „na trumnach pokładają, jako insygnia nie tylko nobilitatis sed et 
virtutis symbola, dając znać, że Przodkowie za czasów dawniejszych, szlachectwa, 
godności, urzędów honorów nie złotem ani pieniędzmi nabywali; lecz krew hojnie 
przelewając oczu, nóg, ręku na ostatek żywota samego z substancjami postradając 
za całość Ojczyzny na Marsowym krwawym nabywali majdanie”325.

W przypadku kobiecych mów pogrzebowych kaznodzieje zazwyczaj skupia-
li  się na podkreśleniu szlacheckiego pochodzenia zmarłej, ponieważ „szlachetne 
zaprawdę urodzenie, jest [...] początkiem gorąca do wszelakiej cnoty i poczciwego 
życia”326, jak również opisywali wielkie czyny i zasługi jej przodków lub jej męża 
i synów. Pięknie, wręcz poetycko, na temat szlacheckiego urodzenia Zofi i z Silni-
cy Kwiatkowskiej (zm. przed 27 I 1661), pisarzowej grodzkiej nowomiejskiej, wy-
powiedział się kaznodzieja Kasper Łącki (Łacki). Zdaniem duchownego — „szla-
chetne urodzenie jest to Słońce między Planetami, złoto między metalami, serce 
między członkami, białość między kolorami, pszenica między zbożami, a między 
Kwiatkami Róża. Kto się tym zdobi klejnotem, wolne ten ma do wysokich honorów 
wrota, skuteczne ten ma do godnych aktów powaby, chwalebne do nieśmiertelnej 
pamiątki impety”327. Dobre urodzenie Joanny Snopkowskiej (zm. przed 19 I 1671) 
podkreślił karmelita bosy Stanisław Frezer. Zdaniem kaznodziei — „pani Chorą-
żyna Latyczewska, która do zacności urodzenia swego nieśmiertelnej pamiątki to 
przydała, iż rodowitość familii swojej niemniej z  zacnym Domem Ich Mościów 
P[anów] Snopkowskich fortunnie złączyła”328. O wspomnianej już Zofi i Zienowi-
czównie Słuszczynie (zm. przed 14 I 1642) Marcelian Doroszewski powiedział zaś 
— „godnaś pochwały między tysiącem Przezacna Zophiu, któraś była wielmożną 
Córką Senatorską, wielmożną Małżonką wysokiego Senatora i wielmożną Matką 
tak wielu Senatorów”329. Podobnie na temat Zofi i z  Mikołajewskich Zalewskiej 
(zm. przed 4 II 1647), pisarzowej ziemskiej sieradzkiej, wypowiedział się jezuita Pa-
weł Kaczyński, którego zdaniem „nieboszczka herbowej swej strzały podobieństwo 

324 D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 131.
325 [Wawrzyniec Janowicz], Reszta Pociech W Umbrach..., k. [D4].
326 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem..., s. 3.
327 [Kasper Łącki/Łacki], Doliwa Albo Trzy Roze Z Silnice Na Zalosnym Katafalku Przy Pogrze-

bowym Akcie y Apparacie [...] Paniey Zofi iey z Silnice Kwiatkowskiey Pisarzowey Grodzkiey Nowo-
miejskiey W Kościele farnym Pleśnińskim Przez [...] Kustosza Tarnowskiego W Herbach Upatrzone y 
Auditorowi z Ambony zalecone Roku 1661. Dnia 27. Stycznia, Kraków [po 27 I 1661], k. B2v.

328 [Stanisław Frezer], Połow Do Wieczności Dwoch..., k. B2v.
329 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 297.
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na sobie wyraziła naprzód w Domu miłych Rodziców, a potem tam, gdzie z długą 
pamiątką cnót swoich największy po sobie żal zostawiła w Domu [...] Przyjaciel-
skim. [...] nieboszczka w tych dwóch Domach była strzałą dla zacnej szlacheckiej 
familii, dla pobożnego i stanowi Panieńskiemu przyzwoitego wychowania, dla Mał-
żeńskiej miłości, dla rzeczy doczesnych wzgardy i mającej się do Boga ochoty”330.

Wielkie czyny i zasługi członków rodu podkreślone zostały natomiast w ora-
cji Marii Anny z Kazanowskich Jabłonowskiej (zm. 1687), wojewodziny i genera-
łowej ziem ruskich, gdzie jezuita Mikołaj Bernett powiedział, że „dom ojczysty, 
w którym się docześnie na ten świat urodziła, jest między pierwszymi w Koronie 
Polskiej tak zacnością, jako i starożytnością sławy”331. Również o zasługach przod-
ków przeczytać możemy w mowie ku czci Teresy z Zielińskich Błeszyńskiej, kasz-
telanowej międzyrzeckiej, w  której kaznodzieja Mikołaj Suchodolski zaznaczył, 
że „miała tę od Boga i natury [...] fortunę, że urodziła się w Domu pełnym sławy 
[...] w Domu, którego starożytność za pawiment, sława za podniebienie, żarliwość 
wiary, miłość ku Ojczyźnie, męstwo i odwaga pobocznymi ścianami, w którym 
sobie założyła gniazdo cnota i chwała, a splendor zawziętej reputacji, w tak wielu 
Familii koniunkturach, oczy przyległych przenika [...] Panów Zielińskich Dom 
dawną chwałą wypełniony. Prześwietne przy rodowitej Głowie Capitolium, które 
mądrość zbudowała, ugruntowała cnota. Gdzie indziej goszczą — tu honory dzie-
dziczą, nie polskiemu tylko horyzontowi, ale całej jawne Europie”332.

Zatem w XVII wieku herby stanowiły wszechobecny i zasadniczy składnik ży-
cia społecznego i kulturalnego. Umieszczano je zarówno na gzymsach kamienic, 
jak i na stronach tytułowych wszelkiego rodzaju druków. Ponadto w ówczesnym 
rozumieniu herb miał znaczenie wręcz kosmopolityczne, ponieważ ten, kto miał 
herb — był obywatelem, a  więc — Polakiem, toteż w  takiej sytuacji nie miało 
znaczenia, że posługiwał  się na co dzień językiem ruskim, litewskim, a  nawet 
niemieckim. Pogrzebowe kazania emblematyczne, które pojawiły się w latach 20. 
XVII wieku, z jednej strony wniosły wiele nowych elementów do tego gatunku, 
z drugiej zaś podtrzymały tradycyjne schematy. Stąd odnaleźć w nich można część 
lamentacyjną, pochwalną i konsolacyjną333.

330 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu [...] Panow Mikołaiewskich, Abo Kazanie na Po-
grzebie [...] P. Zofi ey z Drzewiec Zaleskiey, Pisarzowey Ziemskiey Sieradzkiey. Miane w Piotrkowie 
Przed Prześwietnym Trybunałem Koronnym, W Kościele Wielebnych Oycow Zakonu S. Franciszka 
De Observantia Przez [...]. 4. Dnia Lutego, Roku 1647. W Poznaniu w Drukarni Wojciecha Regulusa, 
Poznań [po 4 II 1647], k. [A4]–k. [A4]v.

331 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 4.
332 [Mikołaj Suchodolski], Głowa Niebu Rowna..., k. B2.
333 Por. S. Baczewski, Ideologiczne funkcje herbu..., s. 162: D. Platt, Kazania pogrzebowe..., s. 154; 

J. Tazbir, Świadomość narodowa, [w:]  tenże, Rzeczpospolita i  świat. Studia z dziejów XVII wieku, 
Wrocław 1971, s. 30–32.
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Reasumując, stwierdzić należy, że zagadnienia eschatologiczne stały  się za-
sadniczym elementem siedemnastowiecznych oracji pogrzebowych. Wpływ na 
taką sytuację miał zarówno moralizatorski charakter źródła, jak wysoka umie-
ralność ludzi w  baroku, którą powodowały epidemie, klęski żywiołowe, niesta-
bilna sytuacja polityczna oraz fatalne warunki higieniczne. Śmierć uznawano za 
jeden z najbardziej krytycznych momentów w życiu społecznym, stąd też strach 
przed jej nadejściem starano się przezwyciężyć za pomocą odpowiedniego obrzę-
du, który stanowił zbiór obowiązujących i  akceptowanych przez społeczeństwo 
zachowań symbolicznych. Ponadto wypracowana po soborze trydenckim nowa 
pedagogika śmierci oraz mentalność polskiego baroku podporządkowała całe ży-
cie ludzkie myśli o umieraniu i dobrej śmierci, do której przygotowywać miały 
poradniki ars bene moriendi. Dobra śmierć w rozumieniu siedemnastowiecznym 
to przede wszystkim śmierć naturalna, poprzedzona ciężką chorobą i cierpieniem, 
które w wyniku unieruchomienia człowieka zmuszały go do refl eksji nad własną 
marnością i przemijalnością oraz dawały mu możliwość pojednania się z Bogiem. 
Niezbędnym warunkiem do osiągnięcia zbawienia w Kościele nowożytnym sta-
ły się również sakramenty (pokuty, komunii i oleju świętego), stąd kapłan zaczął 
odgrywać istotną rolę w chwili konania. Po zgonie ciało zmarłego należało trakto-
wać z należytym szacunkiem, stąd też myto je i ubierano w żałobne szaty, po czym 
długo modlono się o  łaskę zbawienia jego duszy. Pogrzeb, który w obrzędowo-
ści sarmackiej zajmował najważniejsze miejsce, był uroczystością parateatralną, 
dlatego łączył ze sobą sztuki plastyczne, architekturę, gest, ruch, muzykę i słowo. 
W takich okolicznościach panegiryki żałobne wpisane zostały w przestrzeń owego 
funeralnego teatru i zaczęły pełnić funkcję żywego słowa scenicznego. Drukowa-
ne kazania pogrzebowe natomiast włączono do tak zwanej „muzy domowej”, czyli 
poezji uświetniającej wszelkie wydarzenia z życia rodzinnego, przez co stały się 
one ciekawym materiałem do badań nad mentalnością ludzi polskiego baroku. 
Mowy funeralne zawierają ponadto sporo informacji biografi cznych na temat 
funkcji i  życia osób, którym zostały poświęcone, jak również nasycone zostały 
wzorcami, którymi należało się kierować nie tylko w cnotliwym życiu, ale także 
w chwili dobrej i spokojnej śmierci.
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Rozdział II

Kobieta w rodzinie i społeczeństwie szlacheckim 
w XVII wieku — wzorzec i rzeczywistość

„Trzy stany zmarła [...] przepędziła.
Panieński skromnością,

Małżeński poddaństwem nabożnym,
Wdowi wysokimi, różnymi cnotami ozdobiła”1

2.1. Pozycja prawna kobiety
W epoce nowożytnej kobiety stanowiły znaczną część społeczeństwa podzielone-
go na stany. Zdaniem badaczy polski patriarchalizm nie odznaczał się drastyczną 
zależnością kobiet od mężczyzn, stąd w wielu dziedzinach życia białogłowa posia-
dała wysoką pozycję społeczną2. Jednakże miejscem, które w szczególny sposób 
łączono z kobietą, był dom rodzinny, w którym miała ona odgrywać rolę dobrej 
i cnotliwej żony, kochającej swe dzieci matki oraz zaradnej gospodyni. Do funkcji 
tych przygotowywać ją miało odebrane w młodości wykształcenie domowe lub 
przyklasztorne. Warto dodać, że od żony wymagano posłuszeństwa i  lojalności 
wobec męża, od matki zaś mądrości, pobożności, stateczności i oddania swoim 
pociechom. Ważną rolę społeczną odgrywały także wdowy, które miały być bogo-
bojne, miłosierne i hojne, co dostrzec można w prowadzonej przez nie działalno-
ści charytatywnej i fundacyjnej. Wszystkie te cechy stanowią zasadniczy element 
siedemnastowiecznych oracji pogrzebowych.

Kobieta mogła spełnić się przede wszystkim w małżeństwie, gdzie była żoną 
i  powiernicą dla swego męża oraz matką i  wychowawczynią dla swoich dzieci. 
Małżeństwo w  sensie prawnym jest związkiem pomiędzy dwiema osobami płci 
odmiennej, pociągającym za sobą pewne wzajemne normy i obowiązki, które usta-

1 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] Xiężny, Anny z Stemberku Ostrogskiey, Hrabiney 
na Tarnowie, Woiewodziney Wołyńskiey. W Farnym Iarosławskim Kościele, 8. Ianuarij 1636, s. 14, 
[w:] [tenże], Trzy Matki Urodzeniem, Pobożnoscią, Potomstwem Ozdobione, A Kazaniami Pogrzeb-
nymi Koronie Polskiey, y Familiom ku ozdobie, Potomnym czasom do podziwienia y naśladowania 
wystawione y podane. Przez [...] Karmelitę Bossego, Kaznodzieie Ordynaryusza Kathedralnego Kra-
kowskiego. Z Dozwoleniem Starszych, Kraków 1644.

2 Por.  E.  Wejbert–Wąsiewicz, Społeczne role kobiet w  tradycji i  historii, „Realia i  Co dalej...”, 
2008, nr 2, s. 80.
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lone i  zapisane zostały w kodeksach prawnych i  zwyczajowych3. Wyraz małżeń-
stwo pojawił się w Polsce wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, a od XV wieku znaczy 
to samo, co dzisiaj, czyli „związek prawny mężczyzny i kobiety”. Nowy Leksykon 
PWN tłumaczy zagadnienie małżeństwa w trzech płaszczyznach. Pod względem 
prawnym jest to trwały związek kobiety i mężczyzny zawarty w celu wspólnego po-
życia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania w zakładaniu rodziny i wy-
chowywaniu dzieci. Z  socjologicznego punktu widzenia małżeństwo jest związ-
kiem kobiety i mężczyzny, uznanym przez prawo, religię lub zwyczaj, a jako jedna 
z  najstarszych instytucji społecznych stanowi podstawę rodziny. Pod względem 
teologicznym zaś w Kościołach katolickim i prawosławnym małżeństwo traktowa-
ne jest jako sakrament, którego udzielają sobie nowożeńcy w obecności świadków4. 
Zatem, jak wynika z defi nicji, małżeństwo w naukach prawnych i socjologicznych 
jest związkiem, w teologii zaś uznane zostało za sakrament. „Małżeństwo na ziemi 
jako Boga w Niebie uważamy”5 — wygłosił z entuzjazmem kaznodzieja Aleksan-
der Dubowicz podczas pogrzebu Heleny Sapieżanki Kuncewiczowej (zm. przed 
23 II 1645), chorążyny lidzkiej. Jędrzej Cyrus w kazaniu ku czci starościny Elżbiety 
z  Podbereskich Tarnowskiej (zm. 1645) dodał ponadto, że to właśnie wiara jest 
spoiwem małżeństwa, ponieważ „gdzie nie masz wiary, tam nie masz łaski Bożej, 
ani darów i cnót własnych nadprzyrodzonych, a nawet [...] prawdziwych i dosko-
nałych cnót przyrodzonych, czyli prawdziwej miłości małżeńskiej”6.

W chrześcijańskiej Europie do początków XII wieku, czyli do soboru laterań-
skiego II, małżeństwo nie było ogłoszone ofi cjalnie sakramentem, a jego zawarciu 
nie towarzyszyły szczególne obrzędy religijne poza uroczystościami wynikającymi 
z  tradycji. W 1139 r. obradujący biskupi uznali małżeństwo za jeden z siedmiu 
sakramentów, podobnie jak chrzest i kapłaństwo7. W XIII wieku małżeństwo zo-

3 Por. C. Kuklo, Demografi a Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 270.
4 Por. Nowy Leksykon PWN, pod red. A. Dyczkowskiego, Warszawa 1998, s. 1010; K. Bielenin–

Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektywie lingwistyczno–antropologicznej. Analiza ję-
zyka polskiego XVI wieku i elementów słowiańskiej kultury tradycyjnej, Warszawa 2008, s. 54; P. Króli-
kowski, Małżeństwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, pod red. S. Wilka, Lublin 2006, s. 1054–1055.

5 [Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy [...] Paniey Heleny Sapiezanki Kun-
cewiczowey, Chorążyney Lidzkiey Koniawskiey Dubieckiey etc. Starościney, Położony. A  Przez [...] 
Archimandrytę Wileńskiego Przy pogrzebie Załosnym Roku 1645. Mśca Lutego Dnia 23. W Cerkwi 
S. Troyce Oycow Bazilianow w Wilnie Kazaniem obiaśniony, Wilno [po 10 IV 1645], k. [F4].

6 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem [...] P. Helzbiety z Podbereska, 
Hrabiney Z Tarnowa, Krzepickiey, Kłobuckiey, Zyżmors. etc. Starosciney, W dzień Pogrzebu powie-
szona Przez [...] Karmelitę Bossego. Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Kaznodzieię Ordinariusza 
a Przez X. Pawła Machnowskiego Commendarza Ośmiany Murowaney, a Sacris eiusde. Illustris: Co-
mitis de Tarnow. Do Druku podana. Z Dozwoleniem Starszych, Warszawa 1645, s. 15.

7 Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 2, Lublin 
1974, s. 348–350.
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stało poddane regułom prawa kanonicznego, a zmówiny zostały przekształcone 
w zaręczyny. Kościół zalecał, aby zaręczyny miały uroczysty charakter, a narze-
czeni otrzymywali błogosławieństwo od kapłana8. Od XVI wieku ślub musiał 
być koniecznie zawierany nie w domu, ale w kościele, najlepiej w parafi i panny 
młodej, w  obecności księdza (u  protestantów — urzędnika) oraz przynajmniej 
dwóch świadków. Wśród protestantów kwestionowano sakramentalny charakter 
małżeństwa, uznając go za sprawę ziemską bez boskiej interwencji. Obrzęd zaślu-
bin w kościele ewangelickim był podobny do uroczystości katolickiej, ale bardzo 
istotnym elementem tego aktu była liturgia Słowa Bożego. Każde kolejne czytanie 
poprzedzano krótkim wprowadzeniem słownym, co podkreślało rangę poszcze-
gólnych fragmentów biblijnych, mających wpływ na właściwe ukształtowanie ży-
cia małżeńskiego9.

Sobór trydencki zajął się sprawą małżeństwa w kontekście sytuacji społeczno–
religijnej ówczesnej doby i problemów, które nurtowały zachodnie chrześcijaństwo. 
Podstawy prawne dotyczące małżeństwa zostały sformułowane 11  listopada 1563 
roku na XXIV sesji odbytej za pontyfi katu Piusa IV. Ustalono wówczas, że małżeń-
stwo jest związkiem nierozerwalnym trwającym aż do śmierci jednego z małżonków; 
przymierzem pomiędzy jedną kobietą i jednym mężczyzną, nie jest zatem możliwa 
poligamia ani poliandria; małżeństwo jest źródłem łaski wysłużonym przez śmierć 
Jezusa, i co najważniejsze — małżeństwo jest sakramentem, „bo doskonale wyraża 
złączenie Chrystusa z Kościołem”10. Ojcowie soborowi zajęli się ponadto tak zwany-

8 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, Warszawa 2008, 
s.  17–18. Zob.  też M.  Koczerska, Rodzina szlachecka w  Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 
1975; taż, Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza, PH, T. 66:1975, z. 1, 
s. 1–24; A. Szymczakowa, Pozycja kobiety w średniowiecznej Polsce, [w:] Kobiety o kobietach. Studia 
i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, pod red. W. Zawitkowskiej, Rzeszów 2010, s. 11–30. K. Su-
lej (Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych, [w:] Społeczeństwo 
staropolskie. Seria nowa, t. 3, Społeczeństwo a rodzina, pod red. I. Dackiej-Górzyńskiej, A. Karpiń-
skiego, Warszawa 2011, s. 64) tłumaczy, że obrządek małżeński składał się z dwóch następujących 
po sobie aktów — zaręczyn i zaślubin. Do ważności małżeństwa potrzebne były jedynie zaślubiny, 
które miały charakter kościelny. Zaręczyny zaś stanowiły kompilację aktów — świeckiego i kościel-
nego, stąd nie były wymagane przez Kościół.

9 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 
2005, s. 95; M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 20; B. Stuchlik–Surowiak, Barokowe epitalamium 
śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina, Katowice 2007, s. 129. Zob. też Obrona Wyznania augsbur-
skiego (Apologia Konfesji Augsburskiej), tłum. i wprow. W. Niemczyk, [w:] Księgi Wyznaniowe Ko-
ścioła Luterańskiego, Bielsko–Biała 1999, s. 263, gdzie znalazło się uzasadnienie, dlaczego małżeń-
stwo nie jest sakramentem wśród luteran — „A jeżeli małżeństwo będzie nosiło nazwę sakramentu 
dlatego, że ma za sobą przykazanie Boże, to także inne stany będą mogły zwać się sakramentami, 
jak np. urzędy”.

10 [Hipolit Stojkowski], Drzewo Moralne. Rozlicznymi Niebieskiemi obrodzone Cnot SS. Owo-
cami Toporem śmierci doczesznie podcięte Do Niebieskiego Paradyzu wiecznie przesadzone. Ieymo-
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mi małżeństwami tajnymi (matrimonium clandestinum), czyli takimi, które zawarte 
zostały bez zapowiedzi przedślubnych, a często także bez zgody opiekunów czy rodzi-
ców. Unieważnić małżeństwo mógł tylko Kościół. Ślub należało poprzedzić trzema 
niedzielnymi zapowiedziami, a sam sakrament miał być zawarty w obecności dwóch 
lub trzech świadków. Warto przypomnieć, że zapowiedzi zostały wprowadzone po 
soborze laterańskim IV w 1215 r. W Polsce dotyczyły one przede wszystkim ludności 
chłopskiej i mieszczaństwa, natomiast szlachta była z tego obowiązku zwolniona11. 
Nierozerwalny charakter małżeństwa podkreślił w mowie pogrzebowej poświęconej 
Zofi i z Druckich Lubeckich Laskowskiej (zm. przed 23 I 1649) jezuita Michał Ginkie-
wicz. Zdaniem kaznodziei mężczyzna, który przywiązał się do żony, „nie może szu-
kać rozwodu”, gdyż „wiąże się człowiek z człowiekiem w stanie małżeńskim w jedno 
jarzmo nieszczęścia, w jedną łódź szczęścia, wiąże się krwią i herbami, majętnościa-
mi [...] przyjaciółmi i Rodzicami”12.

O  wieku nowożeńców decydowały normy kościelne i  świeckie. Według 
prawa kanonicznego wiek, w  którym można było zawrzeć związek małżeński 
przypadał na lata dojrzałości płciowej. Stąd od XIV wieku u dziewcząt było to 
12 lat, u chłopców 14. Istotnym wymaganiem stały się także zapowiedzi. Prze-

ści Paniey Anny z Smuszewic Modlibowskiey Stolnikowey y Surrogatorowey Poznanskiey. Kazaniem 
W Kościele Poznańskim Oycow Franciszkanow u S. Antoniego z Padwi ku nieśmiertelności. Przez [...] 
Pisma S. Doktora, Oyca Prowinciey Polskiey, y Kaznodzieie Ordynariusza, Zakonu Braci Mnieyszych 
Swiętego Franciszka Conwent. podźwignione. [...], Poznań 1678, k. D.

11 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością, Kra-
ków 2002, s. 105; K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 48. Zob. też Doku-
menty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: (1511–1870) Lateran V, Trydent, Waty-
kan I, układ i oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2004, s. 401–403; Catechismvs Roma-
nvs seu Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii Quinti Pont. Max. iussu editus. 
Editio critica, wyd. I. Adeva [i in.], Navarra 1989, s. 910; S. Hozjusz, Dzieła wybrane, t. 1: Chrze-
ścijańskie wyznanie wiary katolickiej albo wyjaśnienie wyznania złożonego przez ojców zebranych 
na synodzie prowincjonalnym, który odbył się w Piotrkowie roku pańskiego tysięcznego pięćsetnego 
pięćdziesiątego pierwszego, w miesiącu maju. Z mogunckiego wyd. roku 1557, tłum. J. Wojtkowski. 
Olsztyn 1999, s. 198–200; M. Lipska, Wpływ prawa kanonicznego na osobowe prawo małżeńskie 
w  Polsce przedrozbiorowej, [w:]  Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i  rodzina w  prawie ka-
nonicznym, polskim i  międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks.  prof.  Ry szardowi 
Sztychmilerowi, pod red. T. Płoskiego, J. Krzywkowskiej, Olsztyn 2008, s. 432–443; H. Dziech-
cińska, Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, „Barok”, R. 6:1999, nr 1, s. 129; M. Mali-
nowska, Sytuacja kobiety..., s. 20; S. Nasiorowski, „List Pasterski” kard. Bernarda Maciejowskiego, 
Lublin 1992, s. 235–237.

12 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci [...] P. Zofi ey z Drucka Lubeckiey. 
Pawłowey Laskowskiey Przez [...] Proboszcza Domu Professow Wilenskiego y S. Th eologiey Doktora, 
Societatis Iesu miane. A za dozwoleniem Starszych w druk podane, [Wilno, po 23  I 1649], k. Av.
–k. A2.
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szkodą było bliskie pokrewieństwo lub wyższe święcenia duchowne13. Zgodnie 
z polskim prawem ziemskim reprezentanci obu płci mogli decydować o sobie 
po ukończeniu 24 roku życia. Cezary Kuklo zauważył, że pomimo licznych stu-
diów dotyczących możnowładztwa w dobie staropolskiej najmniej wiadomości 
udało się zebrać na temat magnaterii. Skromne sondaże bowiem ograniczono 
do rodów Czartoryskich, Jabłonowskich, Lubomirskich oraz Radziwiłłów. Usta-
lono, że synowie magnaccy żenili się pomiędzy 25 a 30 rokiem życia (średnia 
28 lat), panny zaś wychodziły za mąż mając około 18 lat w baroku i rok więcej 
w czasach oświecenia. Studia te potwierdza Katarzyna Sulej, która badając kon-
trakty przedślubne polskiej magnaterii, ustaliła, że panny wydawane były za mąż 
zazwyczaj pomiędzy 15  a  18 rokiem życia. Najmłodsze spośród analizowanej 
grupy miały 13–14 lat, najstarsze zaś 26–28. Magnaci swoje pierwsze małżeń-
stwo zawierali pomiędzy 15 a 42 rokiem życia. Zatem średnia wieku zawierania 
małżeństwa wynosiła dla kobiet 18,9 lat, dla mężczyzn natomiast 25,914. Wynika 
z  tego, że na ziemiach polskich, podobnie zresztą jak w  całej Europie przed-
przemysłowej, kobiety wychodziły za mąż stosunkowo wcześniej niż mężczyźni. 
Wpływ na taką sytuację miała przede wszystkim płodność kobiety, która pod 
względem biologicznym była ograniczona. Nie należy zapominać, że różnice 
wieku między małżonkami zależały także od kolejnych małżeństw. Najmniej-
sza występowała w pierwszym związku. W następnych natomiast, szczególnie 
w przypadku mężczyzn — zwiększała się. Magnat mający około 50 lat, prowa-
dzący do ołtarza kilkunastoletnią pannę, właściwie nie budził zgorszenia. Taka 
sytuacja miała miejsce w przypadku Katarzyny Opalińskiej, która mając zaled-
wie 10 lat, wyszła za mąż za 34–letniego wdowca Zbigniewa Firleja. W 1620 r. 
zaś Jan Karol Chodkiewicz w wieku 60 lat poślubił 20–letnią Annę Ostrogską15.

13 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć..., s.79; B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziem-
skim do połowy XV wieku, Wrocław 1956, s. 75–76; P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t.  1, 
Lwów 1910, s. 348–350.

14 C. Kuklo, Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju, 
PDP, T. 26:2005, s. 32; tenże, Demografi a Rzeczypospolitej..., s. 282; K. Sulej, Mariaże magnackie..., 
s. 66. M. Liedke (Strategie małżeńskie magnaterii w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie wcze-
snonowożytnej. Problemy badawcze, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich 
w XV–XX wieku. Struktury demografi czne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 
2008, s. 62) podaje, że w XVIII wieku poradniki dotyczące zakładania rodziny sugerowały, iż naj-
lepszy wiek to 18 lat dla kobiety i 35 lat dla mężczyzny lub 14 lat dla kobiety i 30 dla mężczyzny. 
Zob. też J. Sarcevičienė, Kobieta, tłum. B. Piasecka, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego 
analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskas i  in., tłum. P. Bukowiec, B. Kalęba, B. Piasecka, Kraków 
2006, s. 255.

15 Por. C. Kuklo, Demografi a Rzeczypospolitej..., s. 282; A. Wyrobisz, Rodzina w mieście doby 
przedprzemysłowej a życie gospodarcze. Przegląd badań i problemów, PH, T. 77:1986, z. 2, s. 314.
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Małżeństwo nowożytne trwało około 10–15 lat16. Wynikało to z  czynników 
biologicznych, ekonomicznych i  społecznych, które wpływały na długość życia 
ludzi w dawnej Polsce. Wczesny wiek wdowców i wdów powodował, że wchodzili 
oni w ponowne związki małżeńskie. Do powtórnego zamążpójścia młode, liczące 
czasem 20 lat niewiasty namawiał Kościół. Anna Lesiak, prowadząc badania nad 
50 małżeństwami z rodu Radziwiłłów, żyjących pomiędzy XVI a XVIII wiekiem, 
obliczyła, że ich staż małżeński wynosił od kilku miesięcy do 45 lat. Najwięcej 
z nich przeżyło razem od 6 do 10 lat, jedynie nieliczne zaś powyżej lat 40. Przewa-
ga raczej krótkich kilku– i kilkunastoletnich małżeństw wynikała z ogólnej dłu-
gości życia17.

Aby doszło do zawarcia małżeństwa, należało spełnić trzy ważne elementy — 
narzeczeni winni być tej samej wiary, „aby gdzie Pan idzie do Kościoła, Pani nie 
chodziła do Zboru”18, w równym wieku oraz tego samego stanu. Elżbieta Wróbel 
uzupełnia te trzy postulaty czwartym tak zwanym aspektem osiadłości, czyli po-
siadanego majątku. W praktyce zdarzały się małżeństwa mieszane (tzw. matri-
monia mixta), czyli związki zawierane przez katolików z reprezentantami innych 
wyznań chrześcijańskich, ale występowały one jedynie wśród miejscowej elity 
społecznej i majątkowej19. Przykładem takiego związku było małżeństwo wymie-
nianej już Elżbiety z Podbereskich, która wychodząc za Teodora Karola Tarnow-
skiego, była wyznania kalwińskiego. Dopiero cztery lata przed śmiercią, o czym 
wspomniał kaznodzieja Jędrzej Cyrus w mowie wygłoszonej na jej pogrzebie, „na 
wiarę świętą katolicką przystała z wielką Małżonka swego pociechą i Małżeńskiej 
miłości utwierdzeniem”20. Początkowo do zawarcia takiego małżeństwa potrzeb-
na była dyspensa papieska i zapewnienie obojga małżonków, że dzieci wychowa-

16 Por.  M.  Malinowska, Sytuacja kobiety..., s.  37–38; M.  Liedke, Strategie małżeńskie ma-
gnaterii..., s.  73. Zdaniem M.  Sierockiej–Pośpiech („Rynek małżeński” w  Starej Warszawie 
w  XVII wieku na podstawie rejestracji ślubów parafi i Św.  Jana, [w:]  Społeczeństwo a  rodzina, 
pod red. A. Karpińskiego, I. Dackiej–Górzyńskiej, Warszawa 2011, Społeczeństwo Staropolskie. 
Seria Nowa, t. 3, s. 217) średnia długość trwania małżeństwa w badanej przez nią społeczności, 
czyli na terenie Starej Warszawy, nie przekraczała 10 lat, a średnia liczba potomstwa wynosiła 
5–6 dzieci.

17 Por. A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warsza-
wa 1995, s. 173; A. Lesiak, Kobiety z rodu Radziwiłłów w świetle inwentarzy i testamentów (XVI–
XVIII  w.), [w:]  Administracja i  życie codzienne w  dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku, pod 
red. U. Augustyniak, Warszawa 2009, s. 129; M. Bogucka, Rodzina w polskim mieście XVI–XVII wie-
ku: wprowadzenie w problematykę, PH, T. 74:1983, z. 3, s. 496.

18 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 15.
19 E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 118. Zob. też R. Banasik, Poglądy kazno-

dziejów franciszkańskich w drugiej połowie XVIII w. na wychowanie w rodzinie polskiej, „Summa-
rium” 1981, nr 10, s. 97; C. Kuklo, Rodzina staropolska..., s. 30.

20 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 15.
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ne zostaną w religii katolickiej. Ponadto strona niekatolicka miała się zobowiązać 
do zupełnej swobody danej stronie katolickiej w kwestii wykonywania obrzędów 
swego wyznania, a  wyznawca Kościoła zachodniego poprzez dobry przykład 
miał skłaniać swego współmałżonka do przejścia na katolicyzm. Po soborze try-
denckim prawo kościelne dopuszczało zawarcie ślubu z osobą innego wyznania 
pod warunkiem, że osoba ta złoży katolickie wyznanie wiary. Nie uznawano na-
tomiast związku między katolikami a  osobami nieochrzczonymi. Na ziemiach 
polskich dopiero uchwała sejmowa z  1768  r. precyzowała warunki zawierania 
małżeństw mieszanych wyznaniowo. W praktyce oznaczało to, że synowie z ta-
kich związków mieli być ochrzczeni i  wychowywani w  wierze ojca, natomiast 
córki w  religii swej matki. Z  opinią tą nie do końca zgadza  się N.  Jakowenko, 
której zdaniem „liczne wyjątki od tej zasady świadczą [o  tym], że nie istniała 
norma jako taka”. W szczególności wśród ukraińskiej szlachty odnaleźć można 
„przykłady przemiennych chrztów zgodnie z  kolejnością urodzenia (mogło to 
dotyczyć zarówno dziewczynek, jak i chłopców), albo wręcz według osobistych 
ustaleń”. Na przełomie XVI i  XVII wieku praktyka naprzemiennych chrztów 
stała  się częstsza, co wiązało  się ze  wzrostem małżeństw mieszanych. Sytuacja 
taka miała miejsce w małżeństwie prawosławnego księcia Konstantego Wasyla 
Ostrogskiego z katoliczką Zofi ą Tarnowską (zm. 1570), w którym trzech synów 
ochrzczono w obrządku prawosławnym, młodszą córkę Katarzynę — w katolic-
kim, a starszą Halszkę prawdopodobnie w prawosławnym. Jednak ze względu na 
fakt, że wszystkie te praktyki nadal nie zostały w pełni zbada ne — wyznanie da-
nej osoby urodzonej z mieszanego związku zawsze pozostaje hipotetyczne, jeśli 
nie potwierdzili go naoczni świadkowie21.

Najczęściej tego typu związki tworzone były wśród magnaterii polskiej i litew-
sko–ruskiej, spośród których należy wymienić rody Chodkiewiczów, Czetwertyń-
skich, Ostrogskich, Olelkowiczów–Słuckich, Sanguszków, Sapiehów, Wiśniowiec-
kich i Zbaraskich. Małżeństwa mieszane były popularne także wśród szlachty Prus 
Królewskich, gdzie tworzyły się rodziny katolicko–luterańskie. Warto dodać, że 
światło na charakter współżycia rodzin mieszanych rzucają panegiryki pośmiert-
ne, z których badacz może czerpać wiadomości na temat wykonywanych przez ich 
członków praktyk religijnych. Za niezwykle zgodne małżeństwo trwające osiem-

21 Por. C. Kuklo, Demografi a Rzeczypospolitej..., s. 296–297; N. Jakowenko, Druga strona lustra. 
Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, tłum. K. Kotyńska, red. nauk. T. Chynczew-
ska–Hennel, Warszawa 2010, s. 31–32. O przyczynach zmiany wyznania na katolickie zob. W. Ko-
walski, Stopnicki rejestr konwertytów XVII–XIX  w., NP, R.76:1991, s.  193–205; W.  Kriegseisen, 
Ewangelicy polscy i  litewscy w epoce saskiej (1696–1763). Sytuacja prawna, organizacja i  stosunki 
międzywyznaniowe, Warszawa 1996; M. Bogucka, Reformacja i kontrreformacja a pozycja kobiet 
u progu ery nowożytnej, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod 
red. Z. H. Nowaka, A. Radzimińskiego, Toruń 1998, s. 175–192.
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naście lat (1611–1629) uchodził związek kalwinistki Marianny Leszczyńskiej 
z konwertytą–katolikiem księciem Janem Zasławskim22.

Zatem małżeństwa mieszane zawierane były w obrębie możnowładztwa w cią-
gu XVI i  XVII wieku. Głównym powodem takiej sytuacji była duża dynamika 
zmian wyznaniowych w  społeczeństwie szlacheckim Korony i  Litwy. Nie tylko 
całe rody decydowały się na zmianę wyznania, ale w obrębie rodu, a nawet rodzi-
ny, jak podaje Ewa Dubas–Urwanowicz — „jej członkowie należeli do różnych 
kościołów, bądź w trakcie trwania związku małżeńskiego zmieniali wyznanie”23. 
Badaczka wnioskuje ponadto, że potomstwo tych małżeństw w  przeważającej 
mierze opowiadało się w początkach XVII wieku za katolicyzmem (m.in. Ostrog-
scy, Sapiehowie, Chodkiewiczowie, Koreccy, Zbarascy)24.

W  siedemnastowiecznej Polsce istniały dwa główne powody wstępowania 
w związek małżeński. Pierwszym z nich była prokreacja, która zapewniała ciągłość 
rodu, drugim zaś chęć powiększenia majątku oraz podniesienie lub zachowanie 
prestiżu rodziny. B. Popiołek nazywa małżeństwo kontraktem, w który obie stro-
ny angażowały zazwyczaj spory majątek oraz wielkie nadzieje na to, że pozyskają 
nową rodzinę do swoich zamysłów politycznych. Miało to miejsce głównie wtedy, 
gdy owa „fuzja” dokonywała się pomiędzy wielkimi familiami. Zamężna kobieta 
natomiast nie zrywała więzi z rodziną ojca, ale pełniła funkcję łącznika pomię-
dzy rodami25. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Katarzyny ze Sztemberku 

22 Por. N. Jakowenko, Druga strona lustra..., s. 33, s. 46–47, s. 52, s. 78–94 (aneks dotyczący 
mieszanych małżeństw ukraińskich rodów magnackich). Badaczka podaje także, że dzięki „prze-
myślanej taktyce ślubnej” — właściwie różnice wyznaniowe nie były brane pod uwagę, a ówcześni 
ludzie w  ogóle ich nie dostrzegali. Stąd w  pochodzących z  tego okresu materiałach źródłowych 
(wzmiankach o zaręczynach i weselach magnatów, czy też mieszanych małżeństwach szlacheckich) 
próżno szukać informacji na temat wyznania młodych. Stosunek do wiary właściwie obrazowały 
słowa księcia Krzysztofa Zbaraskiego — „wiara wiarą, szwagierstwo szwagierstwem”.

23 E.  Dubas–Urwanowicz, Magnackie małżeństwa mieszane w  Wielkim Księstwie Litewskim 
w  XVI–XVII  w., [w:]  Władza i  prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w  XVI–XVIII wieku, pod 
red. J. Urwanowicza, przy współudziale E. Dubas–Urwanowicz, P. Guzowskiego, Białystok 2003, 
s. 576–577.

24 Tamże, s. 566–578; M. Liedke, Strategie małżeńskie magnaterii..., s. 70.
25 Por.  M.  Malinowska, Sytuacja kobiety..., s.  98; M.  Bogucka, Rodzina w  polskim mieście..., 

s. 501; B. Popiołek, „Za szczęście de mariée być liczą...” — małżeńskie dole i niedole w epoce saskiej, 
[w:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofi arowane Profesorowi Sta-
nisławowi Grzybowskiemu, pod red. F. Leśniaka, Kraków 2000, s. 261; M. Liedke, Strategie mał-
żeńskie magnaterii..., s. 63. Zob. też W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej 
w XVII wieku, Warszawa 1976, s. 33; J. Pielas, Społeczne i majątkowe aspekty małżeństw w rodzi-
nie zamożnej szlachty w  XVII  w. na przykładzie Oleśnickich herbu Dębno, [w:]  Wesela, chrzciny 
i  pogrzeby w  XVI–XVIII wieku. Kultura życia i  śmierci, pod red. H.  Suchojada, Warszawa 2001, 
s.  127; A.  Lesiak, Kobiety z  rodu Radziwiłłów..., s.  120–122. E.  Dubas–Urwanowicz (Magnackie 
małżeństwa mieszane..., s. 577–578) pisze, że szczególnym prestiżem przez wiele pokoleń na tere-
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Sieniawskiej (zm. przed 7  I  1648), podczaszyny koronnej, o  której kaznodzieja 
Andrzej Kochanowski powiedział — „dość na pokazanie wysokości powiedzieć, 
że była urodzeniem Kosztowna, małżeństwem Sieniawska. Kiedy Kosztowna była, 
toć wysokich w Ojczyźnie Senatorów Córka, Wnuczka, Prawnuczka; Kiedy Sie-
niawska, toć Wielmożnych ludzi Małżonka, Matka, Babka”26. Wiadomo także, że 
Zofi a z Warzymowa Szczawińska (zm. przed 22 III 1649), wojewodzina brzesko–
kujawska, jeszcze za swego żywota obie córki wydała za mąż „w Domy zacne i lu-
dziom bardzo dobrym; obie wydała dostatnio i  bogato, jako wojewodzianki”27. 
Cztery małżeństwa dla zysku i podniesienia prestiżu społecznego zawarł również 
Mikołaj Oleśnicki (zm. 1629), wojewoda lubelski. Pierwszą jego żoną była Kry-
styna Palęcka, córka Reginy ze Słuszków i Marcina, starosty ejszyskiego. Drugą 
została wdowa po kasztelanie żarnowskim Janie Myszkowskim — Małgorzata 
z Tarłów, córka Małgorzaty z Koniuch i Andrzeja. Kolejną wybranką Oleśnickiego 
stała się siedemnastoletnia Zofi a Lubomirska, córka Anny z Ruszczy Branickiej 
i Sebastiana, kasztelana bieckiego. Małżeństwo to zapewniło Mikołajowi znako-
mite koligacje z rodziną Ostrogskich, Zebrzydowskich, Koniecpolskich i Branic-
kich. Zgodne pożycie małżonków przerwała śmierć Zofi i w 1612 r. Dziesięć lat 
później Mikołaj ożenił  się po raz ostatni. Jego czwartą wybranką została Zofi a 
z Tarłów, wdowa po kasztelanie liwskim Anzelmie Gostomskim. Analiza kariery 
społecznej i majątkowej Mikołaja Oleśnickiego wskazuje na to, że wejście w kręgi 
magnackie zawdzięczał on wspomnianym związkom małżeńskim. Także dzięki 
nim udało mu się powiększyć majątek, który pod koniec życia obejmował 3 mia-
steczka, 18 całych wsi, 4 części wsi i 12 folwarków. Córka Mikołaja z pierwszego 
małżeństwa, Regina, wydana została w  1610  r. za Mikołaja Firleja, starostę ka-
zimierskiego. Synowie wojewody także weszli w  korzystne związki małżeńskie. 
Zbigniew, kasztelan wiślicki, poślubił Zofi ę Sułowską, córkę wojewody rawskiego 

nie Wielkiego Księstwa Litewskiego cieszyły się rody Gasztołdów, Radziwiłłów, Wiśniowieckich, 
Ostrogskich, Zbaraskich, Olelkowiczów–Słuckich, Zasławskich, a od XVII wieku także Sapiehów 
i Paców. Badaczka dodaje ponadto, że członkowie tych rodów cieszyli się uznaniem bez względu 
na to, ilu spośród nich piastowało ważne stanowiska państwowe. Dla przykładu — skoligacenie 
z Radziwiłłem, bez względu na to czy pełnił jakiś urząd, czy nie, było korzystne z punktu widzenia 
pozycji rodu.

26 [Andrzej Kochanowski], Gniazdo Dwoiakiey Wyniosłosci, [...] P. Katharzyny z Sztemberku 
Sieniawskiey, Podczaszyney Koronney, Przy Pogrzebnym Akcie Pokazane, Przez [...] Karmelitę Bosse-
go w Brzezaniech 7. Ianua. 1648. A przez X. Macieia Grodeckiego, Proboszcza Brzezańskiego Zamko-
wego, do Druku podane. Z dozwoleniem Starszych, Kraków 1648, s. 2.

27 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła w Niebie [...] P. Zophia Szczawinska 
z Warzymowa, Woiewodzina Brzeska, Kuiawska, etc. etc. etc. Załobnym piorem [...], Na Wysokiey 
Plebana, Odrysowany w Łenczycy na Pogrzebnym Kazaniu 22. Marca. Y przez tegoż Kapłana Z przy-
datkiem tego co się tam dla krotkości czasu opuścić musiało Do druku (ponieważ trochę woyna uci-
chła) podany. A. M. D. G. Roku Pańskiego 1649, Kraków [po 1 IX 1649], k. C2.
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Krzysztofa i Doroty Gostomskiej. Jan, podkomorzy sandomierski, ożenił się na-
tomiast z Zofi ą Kurdwanowską, córką Seweryna, wojskiego czerskiego. W następ-
nym pokoleniu — reprezentowanym przez dwóch synów i córkę podkomorzego 
sandomierskiego oraz syna kasztelana wiślickiego — doszło do kolejnych korzyst-
nych małżeństw. Mikołaj, jedyny syn Zbigniewa Oleśnickiego, ożenił się z Kon-
stancją Lanckorońską, córką Krzysztofa, kasztelana radomskiego. Jan Zbigniew 
Oleśnicki, podkomorzyc sandomierski, pojął za żonę Annę Stanisławską, wojewo-
dziankę kijowską, zaś jego brat Stanisław Karol, starosta radziejowski, rotmistrz 
królewski, poślubił Joannę Olędzką, córkę Tomasza, chorążego drohickiego, która 
była wdową po podkomorzym płockim Jakubie Krasińskim. Jedyna córka Jana 
Oleśnickiego wydana została dwukrotnie za mąż. Pierwszym jej mężem był Sta-
nisław Koniecpolski, wojewoda parnawski, drugim zaś Ludwik Ciświcki, starosta 
stawiszyński. Zatem, jak można zauważyć na przykładzie rodziny Oleśnickich, 
istniała ścisła zależność pomiędzy prestiżem, pozycją społeczną i wielkością ma-
jątku rodu a tym że wspólne interesy, plany polityczne, awans społeczny, kariera 
ułatwiały odpowiedni dobór małżonków28.

Umowy przedślubne były sankcjonowane prawnie. Wiele z nich gwarantowa-
ło tak zwane wadia, czyli kaucje pieniężne, które miała uiścić strona dopuszczają-
ca się zerwania kontraktu. W przypadku zerwania zaręczyn sprawa mogła trafi ć 
przed sąd, a strona zrywająca musiała ponieść koszty sądowe i wypłacić odszko-
dowanie. Kiedy zaś dochodziło do separacji, małżonkowie zobowiązani byli do 
zwrócenia sobie wzajemnie posagu i wiana. Należy podkreślić, że rozwiązanie na-
rzeczeństwa kompromitowało jedną ze stron. Dużo gorzej sytuacja wyglądała zaś 
w przypadku nieudanego małżeństwa, które zazwyczaj kończyło się w atmosferze 
skandalu obyczajowego. Wówczas kłopoty dotykały nie tylko obojga małżonków, 
ale rozciągały  się na dzieci i  najbliższych krewnych, którzy cierpieli z  powodu 
kłótni i wzajemnych oskarżeń29.

W prawie ziemskim szlacheckim obowiązywał system rozdzielności majątko-
wej oraz rządu (czyli zarządu) posagowego, stąd każdej szlachciance wychodzą-

28 Por. J. Pielas, Społeczne i majątkowe..., s. 127–136, tenże, Jan Oleśnicki — podkomorzy san-
domierski (1605–1675). Dzieje kariery wojewódzkiej, AlH, T.1:1999, s.  45–61. Na temat intercy-
zy przedślubnej spisanej na okoliczność ślubu Anny Stanisławskiej i  Jana Zbigniewa Oleśnickie-
go zob.  tenże, Zabezpieczenie praw majątkowych Anny Stanisławskiej w  intercyzie przedślubnej 
z 1669 roku, AlH, T. 2:2000, s. 209–217. Małżeństwa dla zysku zawierane były także w rodzinie Wie-
lopolskich, zob. M. Lubczyński, Małżeństwa Wielopolskich w drugiej połowie XVII wieku i ich wpływ 
na pozycję społeczno–majątkową rodziny, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe..., s. 107–137.

29 Por.  A.  Karpiński, Kobieta w  mieście polskim..., s.  153; A.  Głowacka–Penczyńska, Kobieta 
w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010, s. 32; F. Le-
śniak, Rodzina mieszczańska przed „urzędem” — w świetle krośnieńskich ksiąg radzieckich i ławni-
czych z XVI i początków XVII stulecia, [w:] Podróże po historii..., s. 271.
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cej za mąż należał się posag, będący częścią spadkową wypłacaną z majątku ojca 
i matki. Jego wysokość, określona w pieniądzu lub zapisana w nieruchomościach, 
była adekwatna do stanu zamożności i  stosunków majątkowych rodziny, z któ-
rej pochodziła kobieta. Zazwyczaj posag ustalano podczas wydawania córki za 
mąż, ale dość często zdarzało się, że ojciec zapisywał swej córce posag w aktach 
grodzkich na długo przed jej zamążpójściem lub określał go w swym testamencie. 
Po śmierci ojca obowiązek wyznaczenia posagu mieli bracia lub osoby wskazane 
przez niego. Jeśli jednak za życia ojciec tego nie zrobił, jego córka obejmowała 
czwartą część wartości majątku, równą dla każdej z sióstr. Wysokość posagu za-
leżna była od pozycji społeczno–politycznej i majątkowej rodziny, od liczby có-
rek w domu oraz indywidualnej decyzji ojca lub opiekunów kobiety30. W posa-
gu młode szlachcianki otrzymywały gotówkę, grunty, sprzęt domowy, ubrania, 
kosztowności, zboże i  zwierzęta hodowlane. Zwyczaj nakazywał, by pan młody 
„reformował” swej wybrance — na własnych dobrach lub w gotówce — na ogół 
taką samą kwotę lub wielokrotność, jaką ona wnosiła w posagu. Było to tak zwane 
wiano (dotalitium, dos) i miało służyć zabezpieczeniu fi nansowemu kobiety przez 
męża. W trakcie małżeństwa można je było uzupełnić „przywiankiem”, który sta-
nowił kolejną gratyfi kację pieniężną. Oprócz posagu wychodząca za mąż kobieta 
otrzymywała także wyprawę (expeditio, ordinatio, paraphernalia) należącą do czę-
ści spadkowej, a składającą się z majątku ruchomego. W jego skład wchodziły — 
ubrania (w tym najcenniejsze futra i suknie); klejnoty (perły, kamienie szlachetne, 
srebro) oraz przedmioty codziennego użytku (pościel, sprzęt domowy). Część wy-
prawy stanowiły rzeczy szczególnie cenne, które często znajdowały się w rodzinie 
od pokoleń. Interesującą wyprawę, wartą prawie 100  tys. zł, otrzymała, wycho-
dząca za mąż w 1675 r. Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska (zm. 1704), pod-
skarbina koronna. Wśród darowanych jej przedmiotów znalazły się — namioty 
na łóżko, „porządki pokojowe” z przyborami do pisania, obicia na ściany i meble, 
ubrania na różne okoliczności, w tym suknie, koronki, gorsety — zwane sznurów-
kami, garnitury koronkowe, futra, chusty białe, obrusy, co stanowiło podstawowe 
wyposażenie każdej zamożnej szlachcianki. Dodatkowo przyszłą pannę młodą 
wyposażono w skrzynie, wozy i konie, które, jak się okazało, były dwa razy tańsze 
niż podarowane jej suknie. Kobieta mogła także posiadać dobra wolne, którymi 
rozporządzała — przynajmniej w Koronie. W XVI wieku upowszechnił się wśród 
małżonków zwyczaj zapisywania sobie nawzajem dożywocia. Było to korzystne 

30 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 49; P. Dąbkowski, Prawo prywatne..., t. 1, s. 387–
399; B.  Lesiński, Stanowisko kobiety..., s.  92; E.  Danowska, „Konkurując o  dożywotnią przyjaźń” 
osiemnastowieczne intercyzy krakowskich mieszczan, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i  PAN 
w Krakowie”, R. 45:2000, s. 47; M. Lubczyński, Zawieranie małżeństw przez szlachtę w świetle inter-
cyz przedślubnych oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich w latach 1680–1730, [w:] Wesela, 
chrzciny i pogrzeby..., s. 144; A. Lesiak, Kobiety z rodu Radziwiłłów..., s. 131.
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przede wszystkim dla kobiety, gdyż po śmierci męża mogła nadal zarządzać jego 
majątkiem, a spadkobiercy męża mogli dochodzić swoich praw dopiero po wy-
gaśnięciu dożywocia, czyli po śmierci kobiety. Informacji o majątku szlachcianki 
dostarczają m.in.  testamenty, inwentarze, intercyzy, umowy dożywocia. Odnaj-
dziemy w nich zapis posiadanych przez kobiety dóbr ruchomych i nieruchomych. 
Posag wnoszony przez pannę młodą mąż musiał zabezpieczyć tak zwanym spo-
sobem oprawnym (modo reformatorio). W praktyce oznaczało to, że pan młody 
zapisywał nowo poślubionej żonie na swych dobrach jej sumę posażną oraz tak 
zwany przywianek (dotalitium), będący równowartością posagu. Obie sumy były 
zapisywane zazwyczaj na połowie dóbr męża, w skład których pochodził zarówno 
majątek ruchomy, jak i nieruchomy. Musiał on być wolny od jakichkolwiek dłu-
gów, a ich wartość powinna być równa co najmniej sumie posażnej31.

W rodzie Radziwiłłów wysokość posagu magnatek i zamożnych szlachcianek 
wynosiła w XVI wieku od 10 tys. do 20 tys. zł polskich, w kolejnym stuleciu od 
7 tys. do 200 tys. zł, a w XVIII wieku od 100 tys. do 300 tys. zł. W kwestii warto-
ści wiana interesujące są natomiast ustalenia Gabrieli Perczyńskiej, według któ-
rej w 1614 r. doszło do zawarcia ślubu pomiędzy Lawinią z Koreckich (zm. 1641), 
a Janem Albrychtem Radziwiłłem, starostą wisztynieckim. Z tej okazji Radziwiłł 
zapisał swej świeżo poślubionej żonie dobra, które miała dożywotnio użytkować. 
Składały się na nie Gródek (zadłużony na 60 tys.), Budziwiszki, Sachlicze, Sopotwi-
ny, Malew (zadłużony na 40 tys.) oraz kamienicę w Wilnie. Nie wiadomo do końca, 
jaką wyprawę otrzymała Korecka, ale musiała to być spora suma, skoro była w sta-
nie co jakiś czas pożyczać pieniądze popadającemu w długi mężowi. W 1619 r. Jan 
Albrycht pożyczył od swej żony 50 tys. zł, po czym zapisał jej tę sumę na swym ma-
jątku, odziedziczonym po ojcu, a znajdujących się w powiecie oszmiańskim. Lawi-
nia otrzymała te dobra wraz z dworami, zabudowaniami oraz miejscową ludnością. 
Rok później starosta wisztyniecki zapisał swej żonie także wszystkie włości kleckie, 
które miała otrzymać po jego śmierci, jako zabezpieczenie sumy 100 tys. zł, którą 
„przez cały czas małżeństwa na zapłacenie długów różnym ludziom i różnymi cza-

31 Por. P. Dąbkowski, Prawo prywatne..., t. 1, s. 399– 404, s. 440–448; B. Lesiński, Stanowisko ko-
biety..., s. 93–96; M. Koczerska, Wyprawa szlachcianki polskiej w końcu XIV i w XV wieku, KHKM, 
R. 25:1977, nr 3, s. 375–388; A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych miastach..., s. 31, s. 58; 
M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 50; E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 65; 
M. Lubczyński, Zawieranie małżeństw..., s. 150; T. Zielińska, Kosztowności jako składnik wyposa-
żenia kobiet w XVII i XVIII w., [w:] Miasto, region, społeczeństwo. Studia ofi arowane Profesorowi 
Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, pod red. E. Dubas–Urwanowicz, 
J. Urwanowicza, Białystok 1992, s. 298–299; taż, Przyczynek do kwestii konfl iktu pokoleń na tle ma-
jątkowym w  osiemnastowiecznym środowisku magnackim, [w:]  Trudne stulecia. Studia z  dziejów 
XVII i XVIII wieku ofi arowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę uro-
dzin, pod red. Ł. Kądzieli, W. Kriegseisena, Z. Zielińskiej, Warszawa 1994, s. 133.
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sy pożyczał”32. W 1645 r. zawarte zostało w tym rodzie kolejne małżeństwo, pomię-
dzy Izabelą Katarzyną z Sapiehów (zm. 1685) a Michałem Karolem Radziwiłłem, 
krajczym (późniejszym podczaszym) Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ramach 
umowy ślubnej Izabela otrzymała od swego męża 80 tys. zł polskich zapisanych na 
jego dobrach leżących w kluczu kleckim na terenie województwa nowogrodzkiego. 
W skład tego majątku wchodziły folwarki — Sopotwiny, Suchlicze, Cepra i Cie-
cierowiec. Dodatkowo zostało jej przyznane prawo do mieszkania i użytkowania 
dóbr swego męża. Majątek Izabeli powiększał  się wraz z  rosnącymi długami jej 
męża, czego może dowodzić fakt, iż w 1653 r. w zamian za sumę 95 750 zł polskich 
otrzymała zamek i miasto Kleck wraz z folwarkiem Krasystaw. Ponadto w posagu 
otrzymała od swych rodziców 60 tys. zł33.

Data ślubu, o której zazwyczaj decydowali rodzice panny młodej, wyznaczana 
była po rozmowach ustalających wysokość posagu i wiana oraz po spisaniu inter-
cyzy przedślubnej34. Zdarzało się, choć bardzo rzadko, że okres pomiędzy zaręczy-
nami a ślubem wydłużał się nawet do kilku lat, ale w takim wypadku wynikało to 
z małoletniości narzeczonych. Wówczas młodą pannę oddawano na wychowanie 
do domu ojca lub matki przyszłego męża, którzy opiekowali się nią do dnia ślubu 
i sprawowali pieczę nad jej dobrami. Jeśli w okresie zaręczyn przyszły pan młody 
zmarł, dziewczyna wraz ze swym dobytkiem wracała do domu rodzinnego35.

Przepisy regulujące możliwość zawarcia związku małżeńskiego określał try-
dencki dekret „Tametsi” (1563), w którym biskupi podkreślali, że małżeństwo jest 
sakramentem powstającym przez dobrowolne oświadczenia mężczyzny i  kobie-
ty, ponieważ „kiedy Panienka i Młodzieniaszek w kwitnącym niewinności wieku 
z Panem Bogiem się jednoczą, z samych siebie czynią Bogu ofi arę niepokalaną”36. 
W  praktyce okazało  się, że był to raczej martwy przepis, skoro o  małżeństwie, 
zwłaszcza pierwszym, decydowali rodzice. Czasem czynili w tej sprawie specjalny 
zapis w testamencie, którego polecenia wypełniali w imieniu nieboszczyków opie-
kunowie pana młodego lub jego narzeczonej. Kojarzeniem małżeństw w sferach 

32 AGAD, AR, dz. XI, nr 77, k. 31, cyt. za G. Perczyńska, Kobiety Iszkołci, czyli dzieje zarządza-
nia majętnością, [w:] Administracja i życie codzienne..., s. 53.

33 A. Lesiak, Kobiety z rodu Radziwiłłów..., s. 135–136; G. Perczyńska, Kobiety Iszkołci..., s. 52–
53, s. 59.

34 Zob.  J. Pielas, Zabezpieczenie praw majątkowych..., s. 209. F. Leśniak (Rodzina mieszczań-
ska..., s. 276) wspomina, że najpopularniejszą formą wyposażenia córek były posagi, na które skła-
dały się tak zwane gierady obejmujące: pościel, ubrania, bieliznę, futra, klejnoty, sprzęt domowy 
i skrzynie. Inną formą wiana były nieruchomości w postaci domu lub jego części, ogród lub frag-
ment pola. Zob. też A. Głowacka–Penczyńska, Rodzina staropolska w świetle źródeł z małych miast 
wielkopolskich w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, [w:] Społeczeństwo a rodzina..., s. 134.

35 Por.  K.  Sulej, Mariaże magnackie..., s.  65. Zob.  też P.  Dąbkowski, Prawo prywatne..., t.  1, 
s. 345–346.

36 [Hipolit Stojkowski], Drzewo Moralne. Rozlicznymi Niebieskiemi..., k. [B4]v.
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magnacko–szlacheckich zajmowali się członkowie rodziny. Istniała również insty-
tucja profesjonalnych swatów, a raczej swatek, kojarzących pary za wynagrodze-
niem37. Zwyczaj ten wynikał nie tylko z tradycji, ale związany był z uległością mło-
dych wobec rodziców. Posłuszeństwu dzieci towarzyszył bezgraniczny szacunek dla 
ojca i matki, który widoczny był także w komunikacji gestycznej. Syn do momentu 
założenia własnej rodziny i uniezależnienia się fi nansowego musiał bezwarunkowo 
słuchać ojca, który nierzadko odznaczał  się wobec niego surowością38. Zarówno 
dziewczęta, jak i mężczyźni nie mieli wpływu na wybór życiowych partnerów. De-
cyzję za nich w tej kwestii podejmowali zazwyczaj rodzice lub opiekunowie.

Rodzice, wybierając żonę dla swego syna, brali pod uwagę nie tylko pozycję 
społeczną i ekonomiczną kandydatki, ale także to, by „nie jedną, ale kupą cnót 
ozdobiona była”39, albowiem „cóż po bryzach, po wielkim w domu, w naczyniach, 
szatach i  inszych sprzętach porządku: co po urodzie dostatkach i zacności, jeśli 
cnoty nie masz”40. Patrzono także na wychowanie, pobożność, mądrość i rozwa-
gę, ponieważ „mądra białagłowa buduje dom swój, a głupia i zbudowany rękami 
psuje i wali”41. Ważne były również inne cechy charakteru, takie jak obyczajność, 
czyli skromne prowadzenie się i nienaganne życie, które gwarantowały zgodność 
w przyszłym małżeństwie. Przy wyborze żony nie zwracano uwagi na urodę, gdyż 

37 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 19. Zob.  też A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta 
w małych miastach..., s. 53; B. Lesiński, Stanowisko kobiety..., s. 81, s. 85; M. Bogucka, Staropolskie 
obyczaje w XVI–XVII wieku, Warszawa 1994, s. 47.

38 H. Dziechcińska, Rodzina w życiu i literaturze..., s. 138. Zob. też J. Tazbir, Stosunek do dziecka 
w okresie staropolskim, [w:] Rodzina — jej funkcje przystosowawcze i ochronne, pod red. E. Hałonia, 
Warszawa 1995, s. 153. M. Kopczyński (Ze studiów nad staropolską rodziną szlachecką — struktura 
gospodarstwa domowego i cykl życia jednostki, AlH, T. 4:2002, s. 44) dodaje, że wprawdzie przejmo-
wanie gospodarstw od rodziców w okresie staropolskim zaczynało się w wieku 20–24 lat, jednak 
na sile przybierało dopiero w kolejnej grupie wiekowej (potomków między 25 a 34 rokiem życia). 
Również w Piśmie Świętym przeczytać możemy o obowiązku surowego wychowania dzieci przez 
ojca — „Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! Córki posiadasz? Czuwaj nad ich 
ciałem, a nie uśmiechaj się do nich! Wydaj za mąż córkę, a dokonasz wielkiego dzieła, ale daj ją 
mądremu mężowi!” (Syr 7, 23–25).

39 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona [...] P. Anna z Rusce Lubomirska, 
Hrabina na Wiśniczu, Kasztellanka Woynicka, Sędomirska, Spiska, Dobczycka, etc. Starościna. Dnia 
3. Lutego, W Krakowie u świętey Troyce, schowana; A przy Pogrzebie, Od [...] Dominikanina, Th e-
ologa, Przeora tamże u ś. Troyce, y Kaznodzieie u Fary, z Kathedry pochwalona. Teraz zaś Z cnotami 
swemi na pamiątkę potomnym wiekom, a  na pociechę pozostałey Familiey Drukiem wystawiona. 
Z dozwoleniem Przełożonych. Roku Pańskiego M. DC. XXXIX, Kraków 1639, s. 6.

40 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła z dobrą Małżonką, [Reginą 
z Oleśnickich Firlejową] [...] P. Mikołaia Fierleia Na Dambrowicy, Kasztelana Woynickiego, Starosty 
Lubelskiego, Kazimierskiego, etc. W Lublinie Dnia 13. Stycznia w Roku Pańskim, 1632. Przez [...], 
Dominikana Doktora Th eologa w Kazaniu Pogrzebnym wyrażony, Kraków 1632, s. 12.

41 Tamże, s. 12.
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„powierzchowna piękność — pełna jest pychy i hardości”42, ale na posłuszeństwo 
i pracowitość, ponieważ „mężna [jest — U. K.] niewiasta, której palce od igiełki 
nie drętwieją i ręka od wrzeciona nie targnie”43. Ważna była także cnotliwość, bo 
„cnota to grunt, to robota, to budynek domu — po tym dobrą żonę poznać”44. 
Były to bowiem cechy, które miały pomóc kobiecie w dobrym wypełnianiu obo-
wiązków żony. Taki ideał żony–gospodyni opisywał Maciej Wierzbięta:

„Żony tedy szukaj bogobojnej,
Skromnej, cichej, cnotliwej, pokornej,

Która by była łoża dobrego,
Wychowania na wszem poczciwego,

Która by dobra, wstydliwa była,
Robót domowych się nie wstydziła”45

Krakowski pisarz spośród wielu cnót na pierwszym miejscu wymienił bogo-
bojność, gdyż, jak można się domyśleć, gorliwa wiara w Boga była cechą szczegól-
nie poważaną. „Bogobojną heroiną” nazwał Barbarę z Pilcy Przyłęcką (zm. przed 
17 II 1650), kasztelanową oświęcimską, kaznodzieja Jan Chryzostom Bodzenta. 
Orator uznał ponadto, że zmarłą charakteryzowały — prawdziwa pokora, wstrze-
mięźliwość, trzeźwość, pobożność, sprawiedliwość, hojność, cierpliwość, miłość 
i wdzięczność wobec Boga i ludzi, miłosierdzie nad ubogimi oraz inne cnoty roz-
liczne46. „Życie swoje bogobojnie przeżyła” również Zofi a z Ostroga Lubomirska 
(zm. 1622), podczaszyna koronna, o czym wspomniał Jakub Ostrowski, mówca 
na jej pogrzebie47. Warto dodać, że wiara w Boga i pobożne życie zdaniem kazno-

42 [Andrzej Radawiecki], Rozwód zalosny, Który śmierć uczyniła..., s. 20.
43 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie [...] P.  Małgorzaty z  Masłowic Łay-

sczewskiey, Kasztellanki Sochaczewskiey, Starościney Łowickiey, etc. Do Samsona Starożytnego Ich 
M.M. P.P. Masłowskich Herbu, Stosowana. W Kościele Kollegium Kaliskiego Societatis Iesu Roku Pań-
skiego 1651. Dnia 18. Września. W Kaliszu [...], Kalisz [po 18 IX 1651], k. Cv.

44 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 12.
45 M.  Wierzbięta, Gospodarstwo dla młodych a  nowotnych gospodarzów, teraz znowu na ten 

Nowy Rok poprawione i rozszyrzone, oprac. J. Sokolski, Wrocław 1989, s. 70.
46 [Jan Chryzostom Bodzenta], Białogłowa Męzna W rzadkowidaney Bogoboyności, [...] P. Bar-

bary z Pilce Przyłęckiey, Kasztellanki Oświęcimskiey, etc. Przy żałosnym ciała iey zmarłego Pogrzebie 
w Kościele Krakowskim franciszkańskim, Przez [...], Kaznodzieię Zamkowego, Dnia 17. Lutego w Rok 
Iubileuszowy 1650. Znaleziona. [...], [Kraków, po 31 III 1650], s. 282, s. 290.

47 [Jakub Ostrowski], Zal Pogrzebowy Przy trunnie [...] Paniey Zophiey, Księzney z Ostroga Lu-
bomirskiey, Podczaszyny Koronney, Sędomierskiey, Spiskiey, Bialoczerkiewskiey, etc. Starościney Na 
Wiśniczu dnia 15. Lutego. Roku 1623 odprawiony. [...], Kraków 1623, k. Biijv.
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dziei Jędrzeja Cyrusa były gwarantem narodzin uczucia w małżeństwie, ponieważ 
„gdzie jest wiara, tam zaraz może być miłość między Małżonkami, nie tylko przy-
rodzona, ale też nadprzyrodzona”48.

Podczas wyboru kandydata dla córki szczególną uwagę zwracano na pozycję 
społeczną przyszłego małżonka. Częściej niż osobiste cnoty do głosu dochodziły 
także względy ekonomiczne. Od przyszłych mężów wymagano ponadto, by był 
to „człowiek ludzki”, poczciwy, grzeczny, wywodzący  się z  szanowanej rodziny. 
Mniej uwagi zaś przywiązywano do jego wykształcenia, posiadanej wiedzy, czy 
też znajomości języków obcych49. Pomimo iż małżeństwa były kojarzone, to nie 
zawsze udało się ustrzec przed stereotypem ukazującym bogatą pannę jako głupią 
i  próżną — „zła bardzo żona, bywa z  Rodziców zacnych, urodziwa i  bogata”50, 
a ubogą — jako mądrą i cnotliwą, co widoczne jest w satyrach i przekazach lite-
rackich tamtej epoki. Starano się także trzymać zasady, że wprawdzie „bogactwa, 
posagi od rodziców pochodzą, ale roztropna żona od Boga samego. Toć tedy da-
rem Boskim jest żona dobra”51.

Przed ceremonią ślubną odbywał się obrzędowy „dziewiczy” i „kawalerski” 
wieczór, podczas którego pleciono dla panny wieniec, najczęściej z ruty — sym-
bolizujący jej niewinność. Wspomniany wieniec, zwany też koroną, wkładano 
na głowę panny młodej w dniu ślubu i ukrywano w nim kostkę cukru, by ży-
cie było słodkie, złotą monetę, by upływało w bogactwie, oraz kromkę chleba, 
by nigdy nie zabrakło pożywienia w  jej domu. Gdy pan młody przyjeżdżał po 
swoją wybrankę, przywoził ze sobą swój wianek, które uwiły jego siostry, kuzyn-
ki lub jeśli był bogaty, wieniec zrobiony był ze srebra albo nawet złota. Pod do-
mem panny młodej następowała wymiana koron ślubnych, której towarzyszyły 
mowy okolicznościowe na oddanie i podziękowanie za wieniec. W imieniu pana 
młodego mowę wygłaszał jego męski krewny lub przyjaciel, w przypadku panny 
zaś brat lub opiekun. Następnie orszak ruszał do kościoła, gdzie dokonywano 

48 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 15.
49 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 119, s. 121; B. Popiołek, Kobiecy świat 

w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003, s. 189.
50 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 11.
51 [Franciszek Wolsciusz], Podkowa Przy kresie dopędzonym odpadaiąca, a  do Boskich prze-

niesiona ręku, Kazaniem przy Exequiach [...] P. Angele Febroniey z Koniecpola Wielopolskiey, Xęż-
ny Poryczkiey, Stolnikowey Koronney, Bieckiey, Boheńskiey, etc. Starościney. Przez [...] Reformata, 
Kaznodzieię Konwentu Krakowskiego Pokazana, W Kościele Bieckim Oyców Reformatow Dnia 18. 
Września Roku P. 1663, Kraków 1663, k. Cv. Podobną zasadę podaje żyjący w XVIII wieku pro-
boszcz korkożyski Józef Legowicz — „Najlepiej więc radzą sobie, którzy wybierają osobę do mał-
żeństwa, acz z mniejszą urodą i majątkiem, a roztropniejszą, cnotliwszą i obyczajniejszą nad inne”, 
zob. B. Rok, Poradnik Józefa Legowicza o pożyciu małżeńskim z XVIII wieku, [w:] Z podstaw porado-
znastwa, z. 2, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2054, Prace Pedagogiczne CXXVI, Wrocław 
1998, s. 81.
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ceremonii zaślubin. Tam też jako wotum zostawiano wieniec, jeśli zrobiony był 
ze  szlachetnego kruszcu. Podczas uroczystości młodzi wymieniali  się pierście-
niami. Dopełnieniem ślubu było wesele, które zwłaszcza w zamożnych rodzinach 
miało szczególne znaczenie. Była to bowiem okazja, by wykazać  się gościnno-
ścią, szczodrością i podkreślić kondycję materialną rodu. Zarówno na ślub, jak 
i na wesele układano specjalne mowy okolicznościowe (epitalamia), które miały 
swym kunsztem podkreślić rangę uroczystości52.

Jednym z ważniejszych staropolskich zwyczajów były pokładziny. Kiedy mał-
żeństwo zostało pozytywnie skonsumowane, rodzice panny młodej wypłacali jej 
mężowi posag lub jego pierwszą ratę, mąż zaś zapisywał swej żonie wiano. Po 
ślubie małżonkowie zapisywali sobie ponadto wspomniane już wzajemne doży-
wocia (advitalitium), które dawały możliwość dozgonnego korzystania z  części 
lub całego majątku po zmarłej żonie lub mężu. Tego typu umowa została zawarta 
w 1694 r. pomiędzy Bogusławem Uniechowskim (zm. 1698), wojewodą trockim, 
i Barbarą z Duninów, 2v. Potocką. Dokument zyskiwał moc prawną po wpisaniu 
go do ksiąg sądowych. Osoba otrzymująca w ten sposób dobra mogła nimi dyspo-
nować aż do swej śmierci. Nie mogła ich jednak sprzedać, zamienić lub wynająć, 
jeśli były to nieruchomości. Zdarzało się, że osoba otrzymująca „dożywocie” była 
zobowiązana do spłaty długów zaciągniętych przez zmarłego współmałżonka. 
Dożywocie kończyło  się wraz ze  śmiercią użytkownika lub w momencie, kiedy 
wdowiec lub wdowa decydowali się na powtórne zawarcie związku małżeńskiego. 
Wspomniane podstawowe zapisy zabezpieczające majątkowo kobietę na wypa-
dek wdowieństwa w XVII wieku zaczęto uzupełniać o dodatkowe zobowiązania 
ze strony mężów. Jednym z nich były tak zwane zapisy „z miłości małżeńskiej” (ex 
amore coniugali), których dokonywali mężczyźni podczas spisywania intercyzy 
przedślubnej lub w trakcie trwania małżeństwa. Wysokość sumy w ten sposób za-
pisanej wynosiła około 20–30% wartości posagu lub czasem nieco go przewyższa-
ła. Uzyskana w ten sposób suma stanowiła dodatkowe uzupełnienie majątkowych 
podstaw życia kobiety w okresie wdowieństwa. Często zdarzało się, że w zamian 
za dobre i  zgodne pożycie małżeńskie, oddanie, miłość i wydanie na świat po-

52 Por. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. 2, Warszawa 1994, 
s. 78–98; M. Trębska, Mowy weselne na tle staropolskiego obrzędu weselnego. Na podstawie rękopi-
śmiennego zbioru „Penu synopticum” Stanisława Różyckiego, „Barok”, R. 9:2002, nr 1/2, s. 135–137; 
K. Sulej, Mariaże magnackie..., s. 66; E. Kizik, Gdańskie ordynacje o weselach, chrzcinach i pogrze-
bach w XVI–XVIII wieku, „Barok”, R. 7:2000, nr 1, s. 193; 195. Na temat epitalamiów zob. też J. Z. Li-
chański, Mars z upominkiem na wesele. Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalno-
ści, „Napis”, Seria 3:1997, s. 7–22; B. Stuchlik–Surowiak, Barokowe epitalamium śląskie...; M. Tręb-
ska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genealogia, obrzęd, źródła, Studia Staropolskie. Series 
Nova, t. 19 [LXXV], Warszawa 2008; B. Mazurkowa, Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby 
stanisławowskiej. Rekonesans, „Napis”, Seria 16:2010, s. 139–165.
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tomstwa, kobieta uzyskiwała od swego męża dodatkowe zapisy pieniężne. Taka 
sytuacja miała miejsce w przypadku Zofi i z Cikowskich, żony Krzysztofa Osso-
lińskiego, wojewody sandomierskiego, która w dwa lata po ślubie i otrzymaniu 
oprawy posagu dostała od męża dodatkowo 10 tys. zł. Podobnie postąpił Michał 
Józef Sapieha, pisarz polny koronny, który w 1700 r. zapisał swej żonie Marii Tere-
sie z Wielopolskich 100 tys. zł na starostwie ratowskim53.

Należy dodać, że po uroczystych zaślubinach, głównie w  szlacheckich ro-
dzinach, panował zwyczaj „nowosiedlin”, czyli przeprowadzki panny młodej do 
domu męża, po dwóch tygodniach od wesela, po czym mąż przez rok pozosta-
wał w domu, biorąc swego rodzaju urlop od wszelakich obowiązków społecznych 
i państwowych54.

Badając kwestie dotyczące małżeństwa, warto zastanowić  się nad tym, czy 
istniały w dawnej Polsce konkretne ograniczenia prawne niepozwalające na jego 
zawarcie? Ważne jest również przebadanie przyczyn jego rozpadu. Otóż wśród 
przeszkód uniemożliwiających zawarcie małżeństwa pod groźbą jego nieważno-
ści wyliczyć można — pokrewieństwo, powinowactwo, publiczny ślub czystości, 
subdiakonat, różnorodność religii, przymuszenie, związek już zawarty, nieodpo-
wiedni wiek oraz porwanie. Istniały także przeszkody zabraniające zawarcia mał-
żeństwa pod groźbą niegodziwości. Zalicza  się do nich — czas zakazany, zarę-
czyny, prywatny ślub czystości, ślub wstąpienia do zakonu, przyjęcie święceń, jak 
również ślubowanie niepójścia za mąż55.

Rozpad małżeństwa natomiast następował poprzez śmierć któregoś z małżon-
ków lub rozwód (tzw. uznanie małżeństwa za nieważne). W Polsce, pomimo że 
Kościół nie dopuszczał formalnie rozwodów (możliwa była jedynie separacja), to 
jednak w praktyce dochodziło do nich przede wszystkim wśród magnaterii56. In-

53 Por. A. Głowacka–Penczyńska, Rodzina staropolska w świetle źródeł..., s. 136; J. Pielas, Wdo-
wa–matka a kwestie majątkowe w rodzinach szlachty koronnej w XVII wieku, [w:] Społeczeństwo 
a rodzina, s. 175–176; P. Dąbkowski, Prawo prywatne..., t. 1, s. 352–353, s. 405; S. Płaza, Historia 
prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1, X–XVIII w., Kraków 1997, s. 246; B. Popiołek, Kobiecy 
świat..., s. 200–201, s. 211–217.

54 Por.  M.  Koczerska, Wyprawa szlachcianki..., s.  384; P.  Dąbkowski, Prawo prywatne..., t.  1, 
s. 353–354; H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Lublin 2003, s. 74. Zda-
je się, że zwyczaj rocznego wakatu od służby wojskowej zaczerpnięty został ze Starego Testamentu, 
gdzie w Księdze Powtórzonego Prawa (24,5) jest napisane — „Jeżeli mąż dopiero co poślubi żonę, to 
nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez 
jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił”.

55 Por. R. Banasik, Poglądy kaznodziejów franciszkańskich..., s. 99; K. Górecka, Pobożne matrony 
i cnotliwe panny. Epitafi a jako źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożytnej, Warszawa 2006, s. 105. 
Zob. też P. Dąbkowski, Prawo prywatne..., t. 1, s. 354–359, s. 367–370.

56 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 80–81, s. 87. Zob. też P. Dąbkowski, 
Prawo prywatne..., t. 1, s. 370–374.
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stytucję rozwodu znano również na Litwie, a jego uzasadnieniem była przemoc 
męża wobec swojej żony. Iwona Kulesza–Woroniecka tłumaczy termin separacja 
jako „oddzielenie, rozdzielenie, wydzielenie” i dodaje, że formalna strona okolicz-
ności zezwalających na separację i długość jej trwania określone zostały podczas 
XXIV sesji soboru trydenckiego. Wyrażono wówczas zgodę na to, by małżonko-
wie z ważnych dla siebie przyczyn przerwali na czas określony lub nieokreślony 
pożycie małżeńskie co do łoża i wspólnego mieszkania. Mogła ona nastąpić na 
wyraźną prośbę małżonków lub jednego z nich, jeśli drugi dał ku temu powód. 
Kościół mógł wówczas wydać zgodę na separację czasową lub dożywotnią. Należy 
to rozumieć w ten sposób, że w zależności od okoliczności można było orzec se-
parację od łoża lub od stołu i łoża. W pierwszym przypadku małżonkowie mogli 
mieszkać pod wspólnym dachem, w drugim zaś musieli zamieszkać osobno. Jakie 
mogły być przyczyny separacji dożywotniej? Otóż zgodnie z prawem kościelnym 
były to — wstąpienie do klasztoru lub przyjęcie przez męża wyższych święceń 
kapłańskich, złamanie wiary małżeńskiej, czyli cudzołóstwo, brutalność w poży-
ciu, wychowanie potomstwa wbrew zasadom religii katolickiej, życie występne 
i hańbiące, narażenie współmałżonka na niebezpieczeństwo duszy i ciała bądź też 
przystąpienie do sekty antykatolickiej. W XVII wieku głośne były dwa rozwody 
z powodu chęci uzyskania przez męża wyższych święceń kapłańskich. Pierwszy 
z nich dotyczył Stanisława Kiszki, który rozwiódł  się z Konstancją Zofi ą Zeno-
wiczówną, by przyjąć godność biskupa. W tym wypadku orzeczono nieważność 
związku, ponieważ Konstancja była protestantką, a  jej mąż, wcześniej również 
protestant, przeszedł na katolicyzm. Podobna historia zdarzyła się w małżeństwie 
Mikołaja Stefana Paca, który także z powodu chęci piastowania godności biskupa 
wileńskiego wystąpił o rozwiązanie związku z Teodorą Tryznianką. Początkowo 
Teodora nie chciała zamieszkać w  klasztorze, jednak pod naciskiem otoczenia 
zmieniła zdanie. Rozwody zdarzały się także w rodzinie Radziwiłłów. W 1642 r. 
Aleksander Ludwik, marszałek wielki litewski, po trzech latach małżeństwa roz-
wiódł się z Katarzyną Eugenią z Tyszkiewiczów Wiśniowiecką57.

Powodem separacji czasowych zaś stać  się mogły — odstępstwo od wiary 
chrześcijańskiej, namowa do porzucenia wiary katolickiej, namowa do występków 
i  zbrodni, pokrzywdzenie cielesne, bolesne i  długotrwałe udręczenia, obłąkanie, 
długotrwała choroba zaraźliwa, złośliwe porzucenie drugiej strony oraz postępo-

57 Por. J. Tazbir, Stosunek do dziecka..., s. 156; I. Kulesza–Woroniecka, Separacja w rodzinach 
magnackich w Polsce w XVII–XVIII wieku, [w:] Cała historia to dzieje ludzi... Studia z historii spo-
łecznej ofi arowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80–tą rocznicę urodzin i 55–lecie pracy 
naukowej, pod red. C. Kukli, przy współudziale P. Guzowskiego, Białystok 2004, s. 272–274; A. Le-
siak, Kobiety z rodu Radziwiłłów..., s. 157. B. Popiołek („Za szczęście de mariée..., s. 259) dodaje, iż 
„powszechnie uważano, że na Litwie kobiety są bardziej podporządkowane mężom i mają mniej 
swobody”.
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wanie zagrażające sławie lub majątkowi rodzinnemu. Z powodu przemocy w rodzi-
nie i nadużywania alkoholu wniosek o separację wniosły w tym czasie m.in. Anna 
Cetnerówna oraz Cecylia Zofi a Sapieżanka. Zdarzało się także, że małżonkowie nie 
informowali przedstawicieli Kościoła o nękających ich pożycie problemach. Tym 
samym decydowali się na jeszcze inny rodzaj separacji zwanej prywatną, polegają-
cą na tym, że mąż i żona mieszkali osobno, prowadząc życie na własny rachunek. 
Zatem w praktyce istniały dwa rodzaje separacji. Pierwszą z nich była separacja 
orzeczona przez sąd kościelny, który dawała podstawę do starania się o unieważ-
nienie małżeństwa. Drugą zaś była separacja polubowna, którą ustalali między 
sobą małżonkowie i decydowali się na osobne zamieszkanie58.

Zjawisko rozwodów inspirowane było po części nauką Marcina Lutra, którego 
zdaniem rozwiązanie małżeństwa mogło nastąpić z trzech powodów — impoten-
cji, zdrady lub odmowy obowiązku małżeńskiego jednej ze stron. Około 1523 r. 
Luter sformułował kolejne powody. Były nimi zróżnicowanie religijne lub zły cha-
rakter współmałżonka. Za prawem do rozwodu opowiadali się także Jan Kalwin, 
Urlich Zwingli, Martin Bucer. Pomiędzy XVI a XVIII wiekiem liczba rozwodów 
w Kościele katolickim zaczęła systematycznie wzrastać, co stało się zjawiskiem nie-
bezpiecznym. Zareagował na to papież Benedykt XIV, wydając 3 grudnia 1741 r. 
bullę Dei miseratione, w  której zreformował dotychczasowe prawo małżeńskie 
w kierunku ograniczenia łatwości uzyskania rozwodu. W tym celu powołane zo-
stało stanowisko defensora — „obrońcy trwałości i nienaruszalności węzła małżeń-
skiego”, którego obowiązkiem było uczestniczenie w każdym procesie. Wprowa-
dzono także dwuinstancyjność orzekania w sprawach dotyczących unieważnienia 
związku. W Rzeczypospolitej zjawisko rozwodów wśród magnaterii musiało być 
dość rozległe, skoro wspomniany już papież wiosną tego samego roku skierował 
do polskiego episkopatu bullę Matrimonii perpetuum indissolubilemque, w której 
potępił łatwość w wydawaniu decyzji o rozwodach oraz zagroził duchownym pol-
skim, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, utracą oni dotychczasowe uprawnienia 
sądowe w zakresie prawa małżeńskiego59.

Podstawą do rozwiązania małżeństwa było także zawarcie związku na skutek 
porwania z użyciem siły (tzw. raptus puellae), czyli bez ofi cjalnej zgody kobiety. 
Rapt jednak, co warto zaznaczyć, był znanym i praktykowanym sposobem zmu-

58 Por. I. Kulesza–Woroniecka, Separacja w rodzinach magnackich..., s. 276–277, s. 281. Na te-
mat tragicznej historii pożycia małżeńskiego Anny z Cetnerów z Kazimierzem Nestorem Sapiehą 
oraz Cecylii Zofi i Sapieżanki z Michałem Tyzenhauzem zob. taż, Kobieta wobec problemów małżeń-
skich w epoce nowożytnej — propagowane wzorce i postawy, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, 
t. 1, Kultura — instytucje — gospodarka w XVI–XVIII stuleciu, pod red. K. Łopateckiego, W. Wal-
czaka, Białystok 2007, s. 150–155.

59 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 91–92, s. 160; C. Kuklo, Demografi a 
Rzeczypospolitej..., s. 275.
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szenia panny do ślubu. Porwanie, kupno, wzajemne zamieszkanie bądź umowa 
formalna to od czasów średniowiecza sposoby na zawarcie u  Słowian związku 
małżeńskiego. Najczęściej porywano te panny, których nie można było zdobyć 
na podstawie legalnej zgody ojca lub opiekuna, gdyż status społeczny lub ma-
jątkowy kawalera był zbyt niski. Zakaz porywania panien usankcjonował sobór 
trydencki, na mocy którego pomiędzy porywającym a  porwaną nie mogło ist-
nieć ważne małżeństwo, jeśli ta pozostawała bezprawnie w  jego mocy. Biskupi 
uzgodnili także, że małżeństwa zawarte w wyniku porwania są ważne, jeśli kobie-
ta się temu nie sprzeciwia. Od XVI wieku porwanie kobiety zaczęto określać mia-
nem raptu, a w XVII wie ku wprowadzono tak zwane skrutynium, czyli śledztwo 
z urzędu przeciwko porywaczowi. Po porwaniu proces rozpoczynał się automa-
tycznie, a Kościół zakazywał duchownym udzielania ślubu sprawcy z poszkodo-
waną. Mimo że w siedemnastowiecznej Polsce za porwanie kobiety groziła kara 
śmierci, to wielu było śmiałków, którzy podejmowali się takiego ryzyka. Sędzio-
wie niechętnie wydawali aż tak surowe wyroki, dlatego kara śmierci zamieniana 
była na grzywnę pieniężną. Czasem rapty dokonywały się za cichą zgodą panny, 
która pragnęła wyrwać się w ten sposób spod kurateli rodziny, poślubić tego, któ-
rego obdarzyła uczuciem, a nawet — uniknąć klasztoru, do którego przeznaczano 
przynajmniej jedną z córek, by nie uszczuplać rodzinnego majątku. Jednak, jak 
podaje Karolina Targosz, od czasu soboru trydenckiego kładziono nacisk na do-
browolność wstępowania do zakonu, stąd poszczególne konwenty wystrzegały się 
przyjmowania dziewcząt, które oddane zostały do nich wbrew ich własnej woli60.

Do głośnych porwań w  XVII wieku należy między innymi rapt dokonany 
w 1652 r. przez Hieronima Broniewskiego wobec Zofi i Rosnowskiej. Matka dziew-
czyny niechciała zgodzić się na małżeństwo, więc Broniewski za zgodą panny po-
rwał ją z domu rodzinnego. Ostatecznie sąd kościelny uznał, że nic nie stoi na 
przeszkodzie, by młodzi się pobrali, ponieważ panna zezwoliła na porwanie i zgo-
dziła się na ślub. Kolejna historia miłosna z raptem w tle przytrafi ła się Adamowi 
Kalinowskiemu, staroście winnickiemu, i  Krystynie Strusiównie, córce starosty 
Mikołaja Strusia. Panna, w której zakochał się Kalinowski, była jego ciotką — ro-
dzoną siostrą jego matki. Starosta zdecydował  się jednak na porwanie, którego 
dokonał w 1625 r. Chociaż opór ojca w tym przypadku był uzasadniony, młodym 
udało  się pobrać, ale prawdopodobnie musieli mieć na to pozwolenie papieża. 
Najgłośniejszym, jak się zdaje, siedemnastowiecznym raptem, noszącym miano 

60 Por.  E.  Bezzubik, Rapt w  okresie staropolskim, „Studia Podlaskie”, T.  9:1999, s.  65–66; 
M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 26–28; B. Lesiński, Stanowisko kobiety..., s. 84–85; M. Bo-
gucka, Staropolskie obyczaje..., s. 65; A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych miastach..., s. 36; 
K. Targosz, Piórem zakonnicy: kronikarki w Polsce XVII w. o  swoich zakonach i  swoich czasach, 
Kraków 2002, s. 43.
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skandalu obyczajowego, okazało  się porwanie Zofi i i Doroty Dembińskich, do-
konane przez Aleksandra Koniecpolskiego, podkomorzego sieradzkiego. Koniec-
polski ożenił się z Zofi ą Dembińską, podkomorzynką mielnicką. Jednak zarów-
no wesele, jak i konsumpcja małżeństwa zostały odłożone, ponieważ Zofi a nadal 
mieszkała ze swoją matką w Krakowie. W 1611 r. pani Dembińska zmarła, stąd na 
okres żałoby obie córki, Zofi a i Dorota, zostały powierzone opiece siostrom ber-
nardynkom na krakowskim Stradomiu. Sytuację tę zaakceptował Koniecpolski, 
licząc, że będzie to rozwiązanie chwilowe. Tymczasem Zofi a postanowiła pozostać 
w klasztorze i wystąpiła o unieważnienie małżeństwa. 24  lutego 1612  r. sprawa 
zwolnienia Zofi i z przysięgi małżeńskiej przekazana została do sądu biskupiego 
w Krakowie. Zdesperowany mąż, nie czekając na orzeczenie sądu, w nocy z 16 
na 17 kwietnia 1612 r. uprowadził żonę z klasztoru. Siostry nie chciały się roz-
łączyć, więc zabrał obie do ziemi sieradzkiej i  tam wziął z Zofi ą ponowny ślub. 
Tymczasem biskup Tylicki 18  maja 1612  r. wydał uniwersał, w  którym wezwał 
Aleksandra na sąd biskupi w  terminie 15 dni pod groźbą ekskomuniki. Wieść 
o napadzie Koniecpolskiego dotarła do Rzymu, w wyniku czego papież prosił kró-
la Zygmunta III, by ułatwił pannom powrót do klasztoru. Tymczasem w 1613 r. 
Zofi a urodziła syna Jana Przedbora, ale niedługo po tym zmarła. Koniecpolski 
w 1615 r. skazany został przez króla na infamię i banicję, a skoro w 1616 r. wyda-
na została konstytucja sejmowa o bezpieczeństwie klasztorów panien zakonnych, 
Koniecpolski zmuszony został prosić władze duchowne o przebaczenie i uzysku-
jąc dyspensę, ożenił się ze swoją dotychczasową szwagierką Dorotą Dembińską. 
Wiszący nad Koniecpolskim wyrok infamii i banicji cofnięto w 1625 r. Od śmierci 
uratowało go prawdopodobnie dobre pochodzenie, w innym przypadku bowiem 
straciłby głowę. Monika Malinowska opisuje natomiast porwanie Salomei z Gra-
bownicy Nagórskiej, która uprowadzona została po raz pierwszy przez swego 
szwagra Jacka Krasowskiego, a po raz drugi przez swego ukochanego Stanisława 
Przedwojowskiego. Badaczka wspomina także 12–letnią Annę Pohorodecką, któ-
rą w lutym 1629 r. porwał Jakub Żołczyński61. Zatem, jak wynika z powyższych 
rozważań, w XVII wieku małżeństwo nie było ważne bez spisanej umowy parafo-
wanej przez nupturientów i ich opiekunów oraz w przypadku, jeśli jedna ze stron 
została zmuszona do ślubu.

W ramach podsumowania warto zauważyć, że nawet podczas największego 
triumfu kontrreformacji występowały przypadki unieważnienia małżeństwa, co 

61 Por. E. Bezzubik, Rapt w okresie..., s. 66–69; A. Bruździński, „Zakony do ścisłego zachowa-
nia reguły doprowadził”. Biskup Piotr Tylicki wobec zakonów w diecezji krakowskiej (1607–1616), 
[w:] Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, pod red. M. Derwicha, A. Pobóg–Lenarto-
wicz, Warszawa–Wrocław–Opole 2010, s. 139; M. Borkowska, Panny siostry w świecie sarmackim, 
Warszawa 2002, s. 72–75; M. Malinowska, Porwania jako strategie matrymonialne w XVII–wiecznej 
Polsce i Francji, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe..., s. 88–90.
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było szczególnie popularne wśród magnaterii — „wiele kobiet pragnie rozwiąza-
nia małżeństwa i wiele z nich to rozwiązanie przyjmuje pokornie, jednak nie bez 
żalu”62 — pisał Mikołaj Kmita w kazaniu wygłoszonym przy egzekwiach księżnej 
Anny ze  Sztemberku Ostrogskiej (zm. 1635). Formalnie małżeństwa rozpada-
ły się z powodu przymuszenia do jego zawarcia, uchybienia w procedurze ślubnej, 
czy też zbyt bliskiego pokrewieństwa między małżonkami. W rzeczywistości zaś 
o rozpadzie małżeństwa decydowały konfl ikty pomiędzy małżonkami, wzajemny 
wstręt fi zyczny lub sprawy majątkowe. Innymi powodami rozwodu były degene-
racja i okrucieństwo męża, brak szacunku wśród małżonków, utrzymywanie me-
tres oraz nierówność majątkowa63. Brak potomstwa mógł także stać się przyczyną 
rozwodu, gdyż, jak wspomina Franciszek Leśniak, „w kategoriach porażki życio-
wej odbierano brak dzieci”64. Z prośbą o rozwód występowali zarówno mężczyźni 
w  przypadku bezpłodności żony, jak i  kobiety w  przypadku impotencji swoich 
mężów. Bezpłodność u kobiety była skutkiem przebytych chorób (stany zapalne), 
niskiego stanu higieny, niedożywienia. U  mężczyzn zaś główną przyczyną były 
źle leczone choroby. W późniejszych czasach, zwłaszcza w wyższych warstwach 
społecznych, pojawiły się choroby weneryczne, które nie tylko wpływały na nie-
płodność, ale także powodowały poronienia. Dodatkowym powodem utraty ciąży 
były obciążenia dziedziczne, które w  konsekwencji doprowadziły do wymarcia 
całych rodów bądź niektórych z ich linii65. Kościół również tłumaczył przyczynę 
bezpłodności u  kobiet. Świadczą o  tym słowa jezuity Stanisława Ostrożańskie-

62 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] Anny z Stemberku Ostrogskiey..., s. 16.
63 Por. C. Kuklo, Rodzina staropolska..., s. 34. Zob. też B. Popiołek, „Za szczęście de mariée..., 

s. 262; I. Kulesza–Woroniecka, Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku, Po-
znań–Warszawa 2002.

64 F. Leśniak, Rodzina mieszczańska..., s. 269.
65 Tamże; D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, s. 32–34; taż, Osobisty 

i społeczny wymiar bezdzietności w dawnej Polsce, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dzie-
jach nowożytnych. Studia ofi arowane Pani Profesor Marii Boguckiej, pod red.  A.  Karpińskiego, 
E. Opalińskiego, T. Wiślicza, Warszawa 2010, s. 103–104. Na temat problemu bezpłodności w okre-
sie baroku zob. M. Krzysztofi k, „O niepłodności w stanach małżeńskich” — czyli jak XVII–wieczny 
kalendarzysta–lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe, „Napis”, Seria 15:2009, s.  33–45. 
(Obszar refl eksji naukowej badacza stanowi zamieszczona w  kalendarzu na rok 1686 rozprawa 
profesora akademickiego, a zarazem lekarza Stanisława Słowakowica zatytułowana O niepłodności 
w stanach małżeńskich (drugi tytuł na górnym marginesie brzmi — O przypadkach białogłowskich). 
Autor rozpatruje kwestię niepłodności w  kontekście medycyny, astrologii i  zabobonów. Pomija 
natomiast problem bezpłodności rozumianej jako kara Boża za popełnione grzechy, chociaż ten 
sposób myślenia był charakterystyczny dla baroku. O nasileniu się w XVII wieku wymieralności 
rodów magnackich pisze Z. Kuchowicz, Jeszcze o zdrowiu i niezdrowiu magnatów XVII–XVIII w., 
KH, R. 77:1970, z. 2, s. 394. Autor podaje, że w badanym okresie wygasły m.in. rody Ostrogskich, 
Tęczyńskich, Zbaraskich, Koreckich, Kiszków, Łaskich. E.  Dubas–Urwanowicz (Magnackie mał-
żeństwa mieszane..., s. 546) do grupy tej dodała także ród Olelkowiczów–Słuckich.
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go, który w  kazaniu pogrzebowym ku czci Maryny z  Obryńskich Sokolińskiej 
(zm. 1640), księżnej druckiej, porównał macierzyństwo to złotego kłosa i podkre-
ślił, że jest to „dar Boży z Sakramentu Ś[więtego] Małżeńskiego wystający — nie 
zawsze i nie każdemu od Pana Boga dany”66.

Naturalnym rozwiązaniem małżeństwa była natomiast śmierć jednego 
ze współmałżonków. Prawda ta została zawarta w oracji Anny z Wierbna Ciświc-
kiej (zm. 1628), kasztelanowej śremskiej. Kaznodzieja Bartłomiej Wieczorkowski 
zaznaczył w niej, że „nie może być bardziej przywiązany mąż do żony, jako ciało 
do duszy, a jako męża z żoną nie może nikt rozłączyć tylko śmierć, tak też ciała 
z duszą nikt nie rozłączy tylko ona”67. Na dużą śmiertelność ludzi w tym czasie 
wpływ miały — choroby, zarówno zakaźne, jak i  weneryczne (głównie kiła — 
zwana dworską niemocą), wojny, niehigieniczny tryb życia (próżniactwo, ciągłe 
ucztowanie, nadużycia seksualne), niestosowna dieta, alkoholizm, obciążenia 
dziedziczne, a  w  przypadku kobiet także powikłania okołoporodowe. Ważny 
czynnikiem był również niski poziom ówczesnej medycyny68. Prawo przewidy-
wało okres roku żałoby po śmierci współmałżonka. W tym czasie nie można było 

66 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie [...] P. Maryny Obrynskiey Iaroslawowey 
Sokolinskiey Kniehyni Drudzkiey Podwoiewodziney Połockiey. Połozone Na Trunie Przez [...] Teolo-
ga Societ: Iesu Kaznodzię Farskie[go], Orszańskiego, w Biesienkiewiczach u Przeczystey, Roku 1640. 
dnia 25. Septembra. Omnes morimur et velut aquae dilabimur in terra. 2. Reg. 14. [v.14], Wilno [po 
25 IX 1640], k. Cv.–k.C2. Zob. też [Adam Przeborowski], Kłosy Chrzesciańskiey Poboznosci Pełne 
Po Zniwie Smierci [...] P. Doroty Gninski Woiewodziny Chełminskiey Kowalewskiey, Knyszyńskiey, 
Radzińskiey, Grodeckiey etc. etc. Starosciny Pogrzebowym Panegyrikiem Przez Księdza [...] Societ: 
Jesu Th eologa y Spowiednika I. K. M. Do Brogu Nieśmiertelney Pamięci Zebrane w Warszawie u Oy-
cow Reformatow. Roku żniwa Chrystusowego M. DC. LXXX. Dnia XXXI. Stycznia. Z Pozwoleniem 
Starszych, Warszawa [po 31 I 1680], k. C2.

67 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Pani Anny Grabianki z Wierbna Ci-
swicki Kasztelanki Srzemski, Pani Wielką pobożnością y mądrością sławney. Przez Wielebnego [...] 
Plebana Rydzynskiego. W Rydzynie w Kościele Swiętego Stanisława farskim IV. Decembris, Anno Sa-
lutis M.DC.XXVIII. odprawione. Z Dozwoleniem Starszych, Poznań 1629, k. [B4]v.

68 Zob. B. Popiołek, Woli mojej ostatniej Testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do 
historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009, s. 222; Z. Kuchowicz, Społeczne konsekwencje 
postępującej degradacji możnowładztwa polskiego w XVII–XVIII w., KH, R. 76:1969, z. 1, s. 21–43; 
A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej 
w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demografi czne, społeczno–ekonomiczne i polityczne, Warszawa 
2000; Z. M. Osiński, Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI–XVII wieku, Warszawa 2009. 
Warto także zapoznać się z artykułami dotyczącymi rozwoju historii medycyny w Polsce. Są to: 
J. Tyszkiewicz, Uwagi o historii medycyny w Polsce, KHKM, R. 23:1975, nr 2, s. 249–259; tenże, 
E. Widy–Tyszkiewicz, Zdrowie i choroba XIII–XV w., KHKM, R. 24:1976, nr 1, s. 55–75. Ich autorzy 
oprócz ciekawych spostrzeżeń badawczych na temat czynników chorobotwórczych zamieścili zdję-
cia postaci z ołtarza mariackiego w Krakowie z charakterystycznymi dla danej choroby oznakami 
(np. wole, zapalenie stawów, żylaki, typowy „głupkowaty wygląd”).
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powtórnie wyjść za mąż lub ożenić się. Zwłaszcza w przypadku kobiet stan wdo-
wi opłacało się wydłużać lub pozostać w nim do końca życia, ponieważ tylko po 
stracie męża kobieta cieszyć się mogła swobodą większą, niż kiedy była panną lub 
mężatką. Wdowa miała też prawo do majątku po nieboszczyku. Podkreśla się na-
wet, że w nowożytnej Polsce „trzeba było kobiecie owdowieć, żeby stać w oczach 
prawa człowiekiem”69. Wdowieństwo bowiem było jedynym stanem, w  którym 
białogłowa mogła awansować nawet do roli faktycznej głowy rodziny. O pozycji 
prawno–majątkowej wdowy oraz jej względnej samodzielności w społeczeństwie 
decydowało bogactwo, jakie dziedziczyła po swym zmarłym mężu. Miała tak-
że prawo do gospodarowania własnym posagiem, opiekowała się dziećmi, które 
przyszły na świat w czasie trwania małżeństwa, oraz mogła zadecydować o wybo-
rze następnego męża. Wiele szlachcianek nie chciało jednak wstępować w kolejne 
związki, przez co decydowały się na samotność. Również społeczeństwo tej epoki 
chętniej widziało samotną kobietę, która w stanie wdowim oddawała się działal-
ności charytatywnej i posłudze Kościołowi70.

Zatem oprócz ponownego zamążpójścia zdarzały się częste przypadki doży-
wotniego pozostania kobiet w stanie wdowim. Na życie w samotności po 11 la-
tach małżeństwa zdecydowała się wspomniana już księżna Anna ze Sztemberku 
Ostrogska. Jezuita Marcin Hincza, głosząc kazanie na jej pogrzebie, zaznaczył, 
że w stanie „wdowim przez lat trzydzieści i dwie na niczym zgoła nie schodziło, 
wszytko dobrze było”71. Wdową z długoletnim stażem była Dorota z Ojźrzano-
wa Barżyna (zm. 9 IV 1613), wojewodzina krakowska, która pozostała w tym 
stanie 12 lat. Jezuita Adam Makowski, głosząc mowę na jej pogrzebie, podkre-
ślił, że gdy „wdową zostawszy stan ten sobie ulubiła i w nim aż do śmierci żyć 

69 M.  Borkowska, Panny siostry..., s.  8. J.  Sarcevičienė (Kobieta..., s.  249–251) tłumaczy, że 
w historiografi i Wielkiego Księstwa Litewskiego bardzo dobrze zbadana została kwestia położenia 
prawnego kobiety, regulowanego przez Statuty Litewskie (1529, 1566, 1588). Wszystkie zawarte 
w Statutach założenia prawne dotyczące kobiety podzielić można na trzy grupy — dziedziczenia 
majątku w linii żeńskiej, prawo kobiety, a w szczególności szlachcianki, do zamążpójścia oraz kary 
za przestępstwo wobec kobiety.

70 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 99; M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 99; M. Liedke, 
Strategie małżeńskie magnaterii..., s. 72. B. Lesiński (Stanowisko kobiety..., s.135) sugeruje, że choć 
stanowisko wdów od najdawniejszych czasów było bardzo silne, to uległo ono zachwianiu w XIV 
i XV wieku. Wprowadzone wówczas Statuty Kazimierza Wielkiego, statut warcki oraz ustawa wi-
ślicka z 1434 r. spowodowały wyraźne ograniczenia prawa majątkowego wdowy. Zob. też P. Dąb-
kowski, Prawo prywatne..., t. 1, s. 420–432; tenże, Prawo prywatne polskie, t. 2, Lwów 1911, s. 17–27.

71 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie Na Pogrzebie [...] Xiężny Anny z Sztemberku 
Ostrogskiey, Hrabiney na Tarnowie, Woiewodziney Wołyńskiey. Ktore miał [...] Prowincyał Polski 
Societas ISEU. Dnia 7 Stycznia. Roku 1636 W Kościele Iarosławskim Societatis Iesu. Za dozwoleniem 
Starszych, y Urzędu Duchownego, Kraków 1636, k. C3.
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postanowiła”72. Za wzór do naśladowania miała sobie stawiać Barżyna starożyt-
ne wdowy i czytać „pilno Regułę Pawła ś[więtego] spisaną wdowom i  tak do-
skonale naukę podaną wykonała, że i jota i najmniejszej kreski nie opuściła”73. 
Na pozostanie w stanie wdowim zdecydowała się także Maryna z Obryńskich 
Sokolińska, o której jezuita Stanisław Ostrożański powiedział, że owa „matrona 
po mężu wdową zostawszy innego oprócz samego Pana Boga, któremu duszę 
swoją i ciało ofi arowała, mieć nie chciała”74. Kaznodzieja dodał, że Sokolińska 
umarła w wieku 66 lat i do końca życia pozostawszy wdową „w postach i w jał-
mużnach, w modlitwach Panu służyła”75. Zupełnie inaczej postąpiła natomiast 
Anna Maria z  Ziębic Oraczowska (zm. 1664). Dwukrotnie tracąc mężów, nie 
chciała długo pozostawać w stanie wdowim. Z tego powodu kaznodzieja Fran-
ciszek Kochanowski wspomniał o niej, że „z młodych lat pod zwierzchnością, 
bo w opiece Rodzicielskiej zostawała i przez wszystek prawie wiek powolną gło-
wę pod posłuszeństwo Małżeńskie poddawała”76. Pierwszym mężem Anny był 
Piotr z Żywca Komorowski, drugim Jan Andrzej z Leszczyn Belina, trzecim zaś 
Mikołaj z Przybysławic Oraczowski77.

Zgodnie z  prawem ziemskim żona otrzymywała od męża zapis wiana listem 
wiennym wpisanym do ksiąg sądowych i było ono zabezpieczeniem na wypadek 
śmierci męża. Wdowa zwolniona była z płacenia mężowskich długów, o  ile wpis 
długu nie był wcześniejszy niż oprawa wiana. Po śmierci męża wdowa, która poka-
zała list wienny, otrzymywała odpowiednie dobra — był to tak zwany „stolec wdo-
wi”. Szlachcianka, która nie urodziła dziecka, po śmierci męża zatrzymywała zarów-
no posag, jak i wiano. Mogła ponownie wyjść za mąż dopiero po upływie roku i nie 
musiała już o zgodę pytać rodziny. Zdarzały się pary, które przy zawieraniu małżeń-
stwa nie posiadały żadnego majątku. Żona nie wnosiła posagu, a mąż nie zapisywał 
jej wiana. Majątek zdobywali wspólnie podczas trwania małżeństwa, stąd po śmierci 
męża kobieta dziedziczyła 1/3 dóbr męża, w przeciwnym wypadku otrzymywała je-
dynie ¼ część majątku (chyba że uczynili stosowny zapis dożywocia)78.

72 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka, [...] P. Dorothy z Oyźrzanowa Barżyney, Wo-
iewodziney Krakowskiey. W Kościele S. Barbary od Oycow Professow Societatis Iesu, 10. dnia Kwietnia 
wznowiona, y z kathedry Kaznodzieyskiey przy Mszey żałobney wsławiona, Kraków 1614, s. 28.

73 Tamże, s. 29.
74 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. D3v.
75 Tamże.
76 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru doczesnego y Splendoru wiecznego Uwita 

[...] P. Annie Maryey z Zięblic Oraczowskiey Przy Akcie Pogrzebowym, Z Ambony Tarnowskiey, u Oy-
ców Bernardynów Podana, Dnia I. Grudnia. Roku Pańskiego 1664, Przez [...] tegoż Zakonu Lectora, 
S. Th eologiey Generalnego. Z dozwoleniem Starszych, Kaźmierz przy Krakowie [po 29 XII 1664], s. 398.

77 Tamże, s. 395, s. 396, s. 398.
78 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 78, s. 81, s. 83. Zob.  też S. Roman, Stanowisko 

majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim, CPH, T. 5:1953, s. 80–108; U. Sowina, Wdo-
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W polskim prawie ziemskim obowiązywała zasada primogenitury, według któ-
rej najstarszy syn dziedziczył większość dóbr ziemskich. Córki obok braci miały pra-
wo do ¼ dóbr po ojcu (tzw. czwarcizna). Majątek zaś macierzysty, czyli pochodzący 
od matki, był dzielony równo między rodzeństwo, bez względu na płeć. Po śmierci 
męża wdowa i dzieci (sieroty) otrzymywały opiekuna wskazanego przez męża. Za-
zwyczaj opiekunami zostawali członkowie rodziny, osoby cieszące się zaufaniem lub 
znaczące w hierarchii społecznej. Miało to szczególne znaczenie zwłaszcza wśród 
szlachty, ponieważ opiekunowie swoim autorytetem starali  się zapewnić „bezpie-
czeństwo osieroconym dzieciom, ukierunkowywać ich przyszłą edukację i wpłynąć 
na wybór odpowiedniego partnera życiowego”79. Jacek Pusłowski w testamencie spi-
sanym we wrześniu 1676 r. wyznaczył swych braci opiekunami nad owdowiałą żoną 
i synem. Józef Stanisław Jelski, stolnik mozyrski, natomiast uczynił w testamencie 
zapis, według którego pozbawił krewnych opieki nad żoną i dziećmi, powierzając 
ją Kazimierzowi Kryszpinowi Kirszensteinowi, staroście grodzieńskiemu i strażni-
kowi wielkiemu litewskiemu. Podobnie uczynił Zygmunt Kowalkowski, który wy-
znaczył opiekunów dla swej żony Gertrudy i ich wspólnego potomstwa. Od wyzna-
czonego opiekuna testator oczekiwał — troski o wdowę–matkę i osierocone dzieci, 
zadbania o to, by nie roztrwoniono majątku rodzinnego oraz by należycie i godnie 
wykształcono i wychowano jego dzieci. Jeśli nawet w testamencie pozostawionym 
przez ojca nie powierzono matce opieki nad dziećmi, to rzecz jasna nie odbierano 
jej ich, ale wyznaczony opiekun czuwał, by majątek był dobrze zarządzany, a dzieci 
otrzymały odpowiednie wychowanie i wykształcenie80.

Zdarzało się także, choć rzadko, że mężowie jedynym wykonawcą testamentu 
czynili swoje małżonki. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Szymona Alek-

wy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, 
[w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do wieku 
XVIII, pod red. M. Dąbrowskiej, A. Klondera, Warszawa 2002, s. 15–28; E. Kizik, Zabezpieczenia 
fi nansowe wdów w Gdańsku w XVII–XVIII wieku, KHKM, R. 58:2010, nr 1, s. 87–99.

79 Por. B. Popiołek, Woli mojej ostatniej..., s. 224, s. 236. Zdaniem B. Lesińskiego (Stanowisko 
kobiety..., s. 127–129) opieka nad wdową nie była wymogiem, funkcjonowała raczej na zasadzie do-
browolności. Jedynie Kościół starał się o to, by objąć opieką wdowy jako osoby należące do katego-
rii personae miserabiles. Na temat podziału dóbr ziemskich (divisio bonorum terrestrium) pomiędzy 
szlacheckimi spadkobiercami po śmierci ojca zob. J. Pielas, „Divisio bonorum”. U podstaw mająt-
kowego funkcjonowania rodziny szlacheckiej w XVII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe..., 
s. 96. (Badacz tłumaczy, że w dawnej Polsce w prawie spadkowym, stanowiącym część prawa pry-
watnego, obowiązywały dwa zasadnicze rodzaje dziedziczenia — beztestamentowe i testamentowe. 
W przypadku stanu szlacheckiego w drodze rozporządzenia testamentowego przekazywano dobra 
ruchome, natomiast dziedziczenie beztestamentowe, zachodzące zgodnie z prawem ziemskim — 
obejmowało nieruchomości).

80 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 93; A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych 
miastach..., s. 26–27.
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sandra Czernickiego, który w 1650 r. wyznaczył swoją małżonkę na „najpierw-
szą opiekunkę i szafarkę dóbr” dla osieroconych przez niego dzieci. W podobny 
sposób w 1686 r. na opiekunkę potomstwa wyznaczył swoją żonę Stanisław Mar-
cinkowski. W testamencie Mikołaja Melchiora Michałowskiego, stolnika różań-
skiego, zaznaczono natomiast, że wdowa po nim — niejaka Aleksandra z Czar-
neckich, miała opiekować się ich wspólnymi dziećmi, do czasu ukończenia przez 
nie 24 lat81.

Prawdopodobnie głównym powodem wyznaczenia opiekuna nad owdowiałą 
kobietą i jej poczynaniami fi nansowymi była chęć zapewnienia jej pomocy przez 
zaufane osoby, które znały  się na prowadzeniu interesów, jak również niepełne 
zaufanie do umiejętności kobiety w kwestii zarządzania majątkiem i opieki nad 
pozostawionym potomstwem. Przykładem wdowy, która w nieudolny sposób go-
spodarowała pozostawionym przez męża majątkiem, co w konsekwencji dopro-
wadziło do znacznego jego uszczuplenia, była siostra królowej Marii Kazimiery 
Sobieskiej — Maria Anna de la Grange d’Arquien (zm. 1735), żona kanclerza wiel-
kiego koronnego Jana Wielopolskiego. W chwili śmierci swego męża w 1688  r. 
została ona doskonale zabezpieczona — zapisem długu w wysokości 150 tys. zł na 
części dóbr i dożywocia na innych kluczach wraz z pokaźną wartością posiadanych 
ruchomości. Pozostając w stanie wdowim przez 47 lat, doprowadziła do znaczne-
go uszczuplenia posiadanego majątku. Roztrwoniła m.in. sumę przeznaczoną na 
posag dla córki Marii Teresy Wielopolskiej, dlatego kiedy w 1700 r. wydawała ją 
za mąż za Michała Sapiehę, musiała pożyczyć na posag 100  tys. zł od Marcina 
Chomentowskiego, wojewody bracławskiego, któremu w zamian zastawiła za taką 
samą sumę klucz regowski. Zestawu tego nie zamierzała wykupywać, co w prak-
tyce oznaczało, że scedowała mu 100 tys. zł z zapisanej sobie przez nieżyjącego 
męża sumy 150 tys. zł. Z dóbr macierzystych natomiast, nie licząc się z prawami 
Wielopolskich, odstąpiła Sapieże starostwo dolińskie. Na domiar złego utraciła 
także dobra ruchome należne synowi. Podkreślić wypada, że Maria Anna de la 
Grange d’Arquien pozostawała w bardzo zażyłych stosunkach z Sapiehami, dla-
tego im, a nie Wielopolskim, przekazała przed śmiercią cały swój majątek. W ro-
dzinie Fredrów zaś na początku XVII wieku toczył się spór na tle majątkowym. 
Paweł — syn Anny ze Stadnickich Fredrowej, wdowy po Janie, kasztelanie prze-
myskim, zbrojnie oblegał swą matkę w jej rezydencji, domagając się zwrotu części 
majątku ojca. Dopiero długotrwałe procesy sądowe i spory doprowadziły do uzy-
skania przez kasztelanica należnego mu majątku. Zdarzały się jednak i zaradne 
wdowy, które prowadziły energiczną politykę, mającą na celu zabezpieczenie ma-
jątku dla swych dzieci. Jedną z nich była księżna Anna z Chodkiewiczów Korecka, 
od 1613  r. wdowa po kniaziu Joachimie, która w  imieniu swych dwóch synów 

81 Por. J. Pielas, Wdowa–matka a kwestie..., s.180–181.
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i pięciu córek czyniła wszelkie starania o utrzymanie dóbr na terenie województw 
kijowskiego i bracławskiego. Zaradną wdową była również Agnieszka z Tęczyń-
skich Firlejowa (zm. 1644), wdowa po Mikołaju, wojewodzie krakowskim, która 
przez ponad czterdzieści lat użytkowała jego dobra dziedziczne i królewszczyzny. 
Część majątku przeznaczyła na wykształcenie swego syna Jana, któremu z czasem 
ustąpiła z tenuty wolbromskiej, dwie córki zaś umieściła w klasztorze benedykty-
nek w Chełmnie, wyposażając je w wysokie posagi82. Na pochwałę zasługuje także 
Krystyna Woynianka Kuncewiczowa (zm. przed 8 II 1685), wojewodzina brzeska, 
która będąc podwójną wdową, musiała zmierzyć się z „frasunkami” i „trudnościa-
mi prawnymi”, jednak „pracą, kosztami, pilnością i uszczerbkiem na koniec zdro-
wia sweg[o] po większej części [to wszystko — U. K.] uspokoiła”, o czym wspo-
mniał bazylianin Józef Pietkiewicz, mówca na jej pogrzebie83.

Zatem umiejętność zarządzania majątkiem po śmierci męża zależała przede 
wszystkim od osobistych predyspozycji wdowy oraz od otoczenia i  sytuacji, 
w której kobiecie przyszło żyć w pojedynkę. Do jednej z ważniejszych decyzji ma-
jątkowych podejmowanych przez matki–wdowy należało wydanie córki za mąż, 
co wiązało się z odpowiednim jej uposażeniem. Decyzja o posagu była zazwyczaj 
zaznaczana już w testamencie ojca, stąd wdowa na ogół realizowała jedynie dys-
pozycje męża. Jeśli jednak taka sytuacja nie miała miejsca, kobieta musiała wziąć 
na siebie odpowiedzialność za wyposażenie córki. Wynika stąd, że wdowa–matka 
odgrywała bardzo ważną rolę w życiu osieroconych dzieci, dla których od śmierci 
ojca aż do uzyskania przez nie niezależności fi nansowej była najważniejszą osobą 
w rodzinie. Dbała o ich wychowanie, wykształcenie i dobry ożenek. Często pod 
koniec swego życia zrzekała  się także znacznej części swego majątku, by dzięki 
temu wzmocnić pozycję społeczno–majątkową nowych rodzin zakładanych przez 
jej dzieci.

Reasumując, warto zaznaczyć, że chociaż wdowieństwo dotyczyło zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn, kojarzone było raczej z tą pierwszą grupą. Świadczy o tym 
nawet samo pojęcie, które jako jedyne w  terminologii zależności krewniaczych 
posiada rodzaj żeński, określenie wdowa bowiem było słowem pierwotnym, od 

82 Por. J. Pielas, Wdowa–matka a kwestie..., s. 184–185; M. Lubczyński, Małżeństwa Wielopol-
skich..., s. 114–122, s. 135–136. Zob. też B. Popiołek, Woli mojej ostatniej..., s. 225–250; J. Kuchta, 
Pozycja majątkowa wdów z rodów szlacheckich w XVII–XVIII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo 
domowe..., s. 261–269; M. Wilczek–Karczewska, Konfl ikty rodzinne na tle majątkowym w świetle 
wielkopolskich inwentarzy i testamentów z XVII wieku. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo a ro-
dzina, s. 149–169.

83 [Józef Pietkiewicz], Sen Słodki Pobożney Smierci [...] Paniey Krystyny Woynianki Kuncewi-
czowey Woiewodziney Brzeskiey Kazaniem Pogrzebowym w Cerkwi Łyskowskiey Dnia 8. Febr: Anno 
1685 Przez [...] Zakonu Swiętego Bazylego, Sekretarza Hegumena Byteńskiego Z dozwoleniem Star: 
Tłumaczony, [Wilno?, b.dr., po 8 II 1685], k. C3v.–k. [C4].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kobieta w rodzinie i społeczeństwie szlacheckim w XVII wieku...

170

którego utworzono wdowca. W przypadku mężczyzn natomiast samotność w wy-
niku śmierci żony uważano raczej za stan niezgodny z ich naturą i w pełni rozumia-
no ich powtórny ożenek84. Właściwie tylko w jednej mowie, co należy podkreślić, 
napisanej na pogrzeb Jadwigi z Górskich Dąbskiej (zm. 1684), kasztelanowej ino-
wrocławskiej, spotkać możemy sceptyczne podejście kaznodziei do ponownego 
ożenku wdowca. Franciszek Ellert zaznaczył w niej bowiem, że tylko „dwa dni [...] 
szczęśliwe z drugimi żonami bywają. Jeden w dom wprowadzenia, drugi z domu 
do grobu zaprowadzenia”85. Dla wielu szlachcianek wdowieństwo oznaczało od-
zyskanie wolności, a więc możliwość realizowania własnych planów. Można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że było ono w pewnym sensie synonimem dojrzałości 
i  samodzielności. Wdowa miała być pobożna, roztropna i  świecić przykładem. 
Winna także prowadzić działalność charytatywną, dzieląc się posiadanym mająt-
kiem poprzez hojne fundacje i datki dla ubogich. Pozostanie we wdowieństwie 
zbliżało kobiety do ideału życia monastycznego, opartego na czystości i ubóstwie, 
co w napisach epitafi jnych podkreślano sentencją — „clari viduata mariti”. Istniały 
naturalnie odstępstwa od tej zasady. Niektóre wdowy, bojąc się samotności oraz 
odpowiedzialności za rodzinę i gospodarstwo, decydowały się na kolejne zamąż-
pójście. Innymi przyczynami takiej decyzji były — nadzieja na korzystny związek, 
a tym samym poprawę statusu materialnego i społecznego, oraz względy emocjo-
nalne. Ważny czynnik stanowiły również problemy fi nansowe, długi zaciągnięte 
na poczet pogrzebu zmarłego męża oraz brak funduszy na uposażenie dzieci.

2.2. Kobieta w małżeństwie
Miłość w  małżeństwie była jego ważnym elementem, ale nie regułą. Zgodnie 
z przyjętą zasadą małżeństwo zawierano zazwyczaj „nie po sercu, lecz po rozu-
mie”, stąd pomiędzy narzeczonymi częściej panowała przyjaźń niż miłość, a naj-
lepszym komplementem wobec przyszłej żony było nazwanie jej wiernym przyja-
cielem i towarzyszem86. Zdaniem B. Popiołek najczęstszym określeniem małżon-
ki, jakie odnaleźć można w staropolskich testamentach, jest „Przyjaciel domowy”, 

84 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 148, 151–152; I. Pugacewicz, Wizeru-
nek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce wczesnonowożytnej, [w:] Rodzina 
i gospodarstwo domowe..., s. 260; Wdowa, [w:] Wielki słownik etymologiczno–historyczny języka pol-
skiego, K. Długosz–Kurczabowa, Warszawa 2008, s. 697.

85 [Franciszek Ellert], Brzeg Szczęsliwy Łodzi W Życiu [...] Paniey Jadwigi z Gorskich Dąbskiey 
Kasztellanowey Innowłocławskiey. Wiosłem Herbownego Drzewa Jaśnie Wielm. Ichmościow Panow 
Godziembow Dąbskich dopędzony. Kazaniem Pogrzebowym Przez [...] Zakonu S. Franciszka Strictio-
nis Observantiae ogłoszony, Warszawa 1684, k. [C4]v.

86 Por.  E.  E.  Wróbel, Chrześcijańska rodzina w  Polsce..., s.  117, s.  131; B.  Baranowski, Życie 
codzienne małego..., s. 132. Idea przyjaźni pomiędzy małżonkami zaznaczona została już w Starym 
Testamencie, gdzie w Pieśni na Pieśniami przeczytać możemy — „O jak piękna jesteś, przyjaciółko 
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„Przyjaciel dożywotni”, „żona moja kochana”, „Małżonka i Dobrodziejka moja”. 
Kobiety, jak wskazują źródła, odwdzięczały się swym mężom podobnymi epite-
tami. Znaleźć tam można określenia w stylu wspaniały „Małżonek mój kochany 
i Dobrodziej Jedyny”, „Mąż mój Najmilszy”, „Pan mój i Dobrodziej Kochany”, nie 
pomijając przy tym wszelkich Jaśnie Wielmożnych i Oświeconych87. W mowach 
pogrzebowych zaś żonę najczęściej opisywano przydomkami — „zacna matro-
na”, „pobożna Tabbitha”, „Znaczna w  cnoty Matrona”, „Wielmożna Małżonka”, 
„pobożna, dobra, pełna cnót Małżonka”, „Wielmożna Rachela”, „przyjaciel”, „róża 
przyjacielskiej Małżeńskiej miłości”, „towarzysz”, „mistrzyni”, „Wierna Fidelis”, 
„zaradna gospodyni”, czy też „Laboriosa”. Określenia te, pomimo iż nie urzekają 
szczególną oryginalnością i nie posiadają dużego ładunku emocjonalnego, świad-
czą o wzajemnym szacunku i oddaniu małżonków.

Dobre relacje między mężem a żoną wynikały raczej z poczucia obowiązku 
i  odpowiedzialności niż głębokiego między nimi uczucia. Zdarzały  się jednak 
małżeństwa, w których uczucie między małżonkami było płomienne i dawało im 
„pożycie spólne przyjacielskie”88. Świadczą o tym fragmenty zachowanych mów. 
Karmelita Jędrzej Cyrus, głosząc kazanie na pogrzebie starościny Elżbiety z Pod-
bereskich Tarnowskiej, uznał, że „taka ma być miłość Małżonki ku swemu Mężo-
wi jako kto własne swoje ciało miłuje”89. Uzupełnił ten pogląd Hiacynt Przetocki, 
piewca Zofi i z Warzymowa Szczawińskej, wojewodziny brzesko–kujawskiej, któ-
rego zdaniem „miłość [...] w małżeństwie wszelkim zabiegać zwykła kłopotom”90. 
W dawnej Polsce spotkać można również przypadki rozpadu małżeństwa z powo-
du kłótni i waśni, a czasem i śmierci jednego ze współmałżonków, która była kon-
sekwencją rodzinnych sprzeczek i rękoczynów. Za żałosne i tragiczne w skutkach 
uchodzi małżeństwo Anny Rosochackiej (zm. 1716), która umierała skatowana 
przez swego męża, a jedynym jej pragnieniem było to, by pozbawić go opieki nad 
synem Ignacym. Stąd oddała go na wychowanie rodzicom i siostrze91. Na swego 
drugiego męża Pawła narzekała również szlachcianka Ewa Uruska (zm. po 1711), 

moja, jak piękna, oczy twe jak gołębice” (Pnp1, 15), czy też „Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka 
ma pośród dziewcząt” (Pnp 2,2).

87 B. Popiołek, „Przyjaciel domowy, Żona moja Najmilsza...” — wizerunek kobiety w świetle sta-
ropolskich testamentów z  XVII i  XVIII wieku, [w:]  Kobieta epok dawnych w  literaturze, kulturze 
i  społeczeństwie, pod red. I.  Maciejewskiej i  K.  Stasiewicz, Olsztyn 2008, s.  284; taż, Woli mojej 
ostatniej..., s. 209.

88 [Kasper Łącki/Łacki], Doliwa Albo Trzy Roze Z Silnice Na Zalosnym Katafalku Przy Pogrze-
bowym Akcie y Apparacie [...] Paniey Zofi iey z Silnice Kwiatkowskiey Pisarzowey Grodzkiey Nowo-
miejskiey W Kościele farnym Pleśnińskim Przez [...] Kustosza Tarnowskiego W Herbach Upatrzone y 
Auditorowi z Ambony zalecone Roku 1661. Dnia 27. Stycznia, Kraków [po 27 I 1661], k. C3.

89 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 13.
90 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. D3.
91 B. Popiołek, „Przyjaciel domowy..., s. 287–288.
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która zarzucała mu roztrwonienie majątku i traktowanie jej jak swej niewolnicy. 
Zmęczona i żyjąca w ciągłym strachu kobieta, w pozostawionym przez siebie te-
stamencie, podsumowała mizerny swój los —„jakom przez cały rok musiała się 
chronić przed Panem Małżonkiem moim, ponieważ różnego sposobu szukał, aby 
mnie był z tego świata zgładził dla otrzymania Prawa na wójtostwo”92. Zatem mał-
żeństwa w dawnej Polsce były zróżnicowane. Spotykamy zarówno związki szczę-
śliwe, szanujące się i darzące głębokim uczuciem, jak i skłócone, rozdarte i zupeł-
nie niedobrane.

Opinia publiczna traktowała małżeństwo jako zawarcie związku między dwie-
ma osobami odpowiednio dobranymi pod względem majątkowym i społecznym. 
Obowiązkiem żony w nowożytnym małżeństwie było przede wszystkim rodzenie 
dzieci oraz sprawne zarządzanie domem. Badacze sugerują, że cnotą powszech-
nie uznawaną była uległość żony wobec męża. „Bóg [bowiem — U. K.] dał żonę 
mężowi pod posłuszeństwo”93, które gwarantowało zgodę i spokojne pożycie mał-
żeńskie. Zdarzają się opinie, że wszelkie próby wyłamania się spod uległości męża 
kończyć  się miały wymierzaniem kar cielesnych niesfornym żonom94. Czy tak 
w rzeczywistości było? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zwa-
żywszy na fakt, że w zachowanych kazaniach pogrzebowych nie ma ani jednego 
zdania o jakichkolwiek kłótniach bądź niedobranym małżeństwie. Podobnie uwa-
ża wspomniana już B. Popiołek, której zdaniem należy być ostrożnym w sądze-
niu, że „kobieta staropolska zajmowała zdecydowanie upośledzoną pozycję w ro-
dzinie i  społeczeństwie względem swojego męskiego partnera. Kobiety bowiem 
nie zawsze pełniły drugoplanową rolę, niezależnie od tego, czy były zamężne, czy 
samotne, czy wywodziły się z zamożnych warstw społeczeństwa czy też były ubo-
gie”95. Ułomności ekonomicznej i  dyskryminacji w  obrębie rodziny, jak podaje 
badaczka, zaprzeczają również badania Marii Boguckiej, Andrzeja Karpińskiego 
oraz Cezarego Kukli96.

Wyraz żona funkcjonował w  okresie nowożytnym jako swoisty hiperonim, 
który włączał składniki znaczeniowe leksemów kochanka, matka, gospodyni 

92 Testament Ewy Uruskiej, spisany w Zakłociu 22 XII 1711 (CPAH Lwów, C. P. Rel., fond 13, 
opis 1, spr. 498, k. 3237, cyt. za B. Popiołek, Woli mojej ostatniej..., s. 202).

93 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Anny Grabianki z Wierbna Ciswicki..., 
k. [B4].

94 Por.  A.  Głowacka–Penczyńska, Kobieta w  małych miastach..., s.  45; J.  Tazbir, Stosunek do 
dziecka..., s. 153; H. Dziechcińska, Rodzina w życiu i literaturze..., s. 132, s. 139.

95 B. Popiołek, Woli mojej ostatniej..., s. 213.
96 Tamże, s. 214; A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim...; M. Bogucka, Białogłowa w dawnej 

Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998; 
C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Stu-
dium demografi czno–społeczne, Białystok 1998.
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domu, najserdeczniejszy przyjaciel. Para małżonków żyła w zgodzie, jeśli partne-
rzy dobrali się charakterami, co jest swoistą cechą monogamicznych związków97. 
W siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej nie popularyzowano publicznego oka-
zywania sobie uczuć, przez co do naszych czasów przetrwały dość oschłe zwro-
ty „pana męża” i „pani żony”. Elżbieta Wróbel sądzi zaś, że autentyczne uczucie 
między małżonkami zdarzało się i nie należało do egzotycznych wyjątków, dla-
tego należy wnioskować, że istniały związki małżeńskie oparte na prawdziwej 
miłości. Od XVI wieku w Rzeczypospolitej zaczął się realizować szlachecki  ideał 
żony–przyjaciela, która pod względem intelektualnym i  moralnym stanowiła 
równorzędną partnerkę dla swego męża. W tym czasie także zaczęły się pojawiać 
postulaty nawołujące do podjęcia kształcenia dziewcząt, co na swój sposób było 
nowym przejawem miłości macierzyńskiej wobec córek. Kanoniści nie wspomi-
nali o uczuciu, które miałoby łączyć narzeczonych i być jednym z ważniejszych 
warunków zawarcia małżeństwa. Dyskutowali natomiast o  matrimonium (mał-
żeństwo), które oznacza matris monium, czyli „prawo matki”, gdyż do praw matki 
należało rodzenie i wychowywanie dzieci. Stąd duchowni często używali słowa 
matrimonium, by  uwypuklić ważną rolę kobiety jako matki98. Na tej podstawie 
utarło  się stwierdzenie, że „idealna kobieta żyje w małżeństwie”. Uznano także, 
że „geniusz kobiety”, wokół którego koncentruje się całe życie duchowo–religij-
ne niewiasty, najpełniej objawia się w rodzinie, którą tworzy ze swym mężem99. 
Ponadto, jak pisze Dorota Pauluk, „kobieta w roli żony i matki budziła podziw 
i uznanie. W świadomości społecznej były to role najważniejsze. Instynkt macie-
rzyński defi niowano jako skłonność, która cechuje każdą kobietę”100. Podgląd ten 
uzupełnia Tadeusz Borutka, którego zdaniem podstawowym powołaniem kobiety 
jest macierzyństwo, od zawsze będące owocem małżeńskiego zjednoczenia. Z ro-

97 H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej..., s. 96, oraz Żona, [w:] Wielki słownik etymologiczno–
historyczny..., s. 755–756. Zob. też R. Banasik, Poglądy kaznodziejów franciszkańskich..., s. 96–98. 
Autor przytoczył tu ideologie wychowawcze najbardziej znanych kaznodziejów doby stanisławow-
skiej. Zdaniem jednego z nich, franciszkanina Bernarda Żołądkiewicza, małżeństwo jest instytucją 
przyjaźni, dlatego wszyscy pragnący stworzyć taką instytucję powinni poszukać dobrego przyjacie-
la, z którym można dobrze żyć i uzyskać zbawienie. Kaznodzieja dodaje także, że jeżeli ktoś chce 
mieć dobrego i oddanego przyjaciela w życiu małżeńskim, powinien wybrać go z tej samej warstwy 
społecznej.

98 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 138; E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Pol-
sce..., s. 137; K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 44. Na temat roli kobiety 
w życiu rodzinnym zob. D. Pauluk, Kobieta w polskiej tradycji życia rodzinnego i społecznego, „Peda-
gogia Christiana”, 2005, nr 2, s. 215–225; J. Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze 
XVI i XVII wieku, Warszawa 2004, s. 55.

99 Por. J. Kułaczkowski, Zadania rodzinne idealnej kobiety w świetle Księgi Przysłów 31, 10–31, 
„Studia Warmińskie”, T. 39:2002, s. 234; M. Chmielewski, Duchowość kobiety..., s. 198.

100 D. Pauluk, Modele i wzory ról kobiecych dawniej i dziś, „Cywilizacja”, 2007, nr 21, s. 87.
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dzicielstwem łączy się przede wszystkim wychowywanie dzieci, które winno za-
wierać wkład nie tylko macierzyński, lecz i ojcowski101.

Kobieta, wychodząc za mąż, osiągała dość wysoki i  jasno określony status 
społeczny, ale stawiano przed nią także niemałe wymagania. Przede wszystkim 
winna być posłuszną i wierną kochanką, gdyż „najpiększniejszy ubiór Małżonki, 
stroić się gwoli Mężowi, jako się jemu podoba we wszystkim postępować viro suo; 
mówić, sprawować, czynić viro suo, nie według woli i fantazji swojej”102. Mąż zaś 
dla swej żony miał być „w pracach ulgą; w kłopotach patronem; w słabości podpo-
rą; a w ostatnim terminie [...] ciała jej grabarzem”103. Warto w tym miejscu podać 
także „receptę” na udane pożycie małżeńskie, jaką dominikanin Hiacynt Mija-
kowski pozostawił w oracji ku czci Anny z Ruśca Lubomirskiej (zm. przed 3 II 
1639), hrabiny na Wiśniczu. Zdaniem kaznodziei między małżonkami panować 
będzie zgoda tylko wtedy, gdy „pani będzie ślepą”, a „pan głuchym”. Co to ozna-
cza? Otóż, że białogłowa „rada gada — trzeba mężowi być głuchym i nie słuchać 
tego, co mówi, bo jeśli się sprzeciwi, prędko będzie swaru aż nazbyt. Mężczyzna 
rad spojrzy [na inną kobietę — U. K.] — trzeba tedy małżonce być ślepą, jeśli się 
nie chce na męża urazić”104.

Zdaje się, że za takiego życiowego towarzysza dla Mikołaja Sapiehy uchodziła 
Anna Jadwiga Woynianka (zm. 1642), wojewodzina brzeska, skoro z  chwilą jej 
śmierci utracił on „nie tylko Małżonkę, ale i sługę i wygodę pomyślenia” swego105. 
Elżbieta Myszkowska (zm. przed 11 I 1644), marszałkowa koronna, zaś „szanowa-
ła małżonka jako głowę swoją [...] [stąd — U. K.] starała się nigdy nie urazić [go] 
słowem, ani okazji do gniewu podać uczynkiem, a w małżeństwie raczej zakonnie 
i nader pobożnie niż świecko żyła”106. Ponadto „nie tak znała się być żoną, jako 

101 T. Borutka, Feminizm a chrześcijańskie posłannictwo kobiety, AnC, R. 36:2004, s. 104–105.
102 [Ludwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska Przedtym po ziemskich dolinach, Teraz Po 

niebieskich płynąca pagórkach, Przy żałobnych Exequiach [...] P.  Konstancyey Krystyny Wielopol-
skiey, Stolnikowey Koronney, Generałowey Małopolskiey, Krakowskiey, Nowotarskiey, Bocheńskiey 
etc. Starosciney. Z Ambony Bieckiey u Oycow Reformatow Roku Pańskiego 1675. Dnia 15. Marca 
Pokazana. Przez [...] Zakonu S. Franciszka tychże Oycow Reformatow, Prowinciey Małopolskiey Pro-
winciała, a przedtym S. Th eologiey Professora, Kraków 1675, s. 12.

103 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru..., s. 400–401.
104 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 11.
105 [Dominik Krasucki], Sakrament W Smierci A Smierc W Sakramencie, Na Pogrzebie [...] Pa-

niey Anny Jadwigi Woynianki Mikołaiowey Sapiezyney, Woiewodziney Brzeskiey, Molczackiey etc. 
Starosciney. Przez [...] Th eologa Zakonu S. Dominika, Krola I. M. Kaznodzieię. W Kodniu, Przy gro-
madney Assystencye rożnych Stanow Senatorskich Duchownych y Swietckich. Dnia 20 Marca, Roku 
P. 1642. Wystawiony, Warszawa [po 12 VII 1642], s. 374.

106 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci Swiątobliwie Zmarłey Matrony, [...] 
Paniey, Margrabiney, [...] Paniey Helzbiety Myszkowskiey, Marszałkowey Koronney, w  Pinczowie 
Przy Pogrzebie ciała iey do wiadomości wszytkich podany Przez [...], Pisma S. y Th eologiey Doktora, 
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służebnicą. Nie tak Panią, jako sierotą Dobrodzieja swego”107. Reformat Ludwik 
Różycki natomiast podczas wygłaszania mowy na pogrzebie Heleny z Racibor-
ska Tarłowej (zm. 1677), hrabiny na Melsztynie, zwrócił się do jej męża Mikołaja 
Tarło ze Sczekarzewic z pytaniem — „kiedy ci się ten twój najmilszy sprzeciwił 
przyjaciel; kiedy był przykry i ostry, w czym fantazji nie dogodził; w czym miłości 
nie korespondował [...] zawsze na twoją patrzył wolę”108.

Podstawowym obowiązkiem żony było także rodzenie dzieci w takiej liczbie, 
jak zamierzył to sam Pan Bóg. Szczególnie Kościół podkreślał prokreacyjny cel 
małżeństwa. Zgodnie ze statutem synodalnym z 1423 r. posiadanie potomstwa było 
obowiązkiem małżonków, brak dzieci mógł stać się przyczyną odesłania żony109. 
Stworzenie kobiety do bycia matką, a tym samym uznanie macierzyństwa za głów-
ny cel życia niewiasty, podkreślił już św. Paweł w Liście do Tymoteusza i Tytusa110. 
Podobnie św.  Augustyn i  św.  Tomasz „nie dostrzegali dla kobiety innej funkcji, 
jak rodzicielstwo”111. Tę cechę w  sposób szczególny wychwalała moralistyka no-
wożytna. W kazaniach pogrzebowych oraz w epitafi ach bycie matką podkreślano 
jako główną zaletę zmarłej szlachcianki, z dumą wymieniając liczbę urodzonych 
i wychowanych przez nią dzieci. Również sztuki piękne i literatura chętnie odwo-
ływały się do symboliki płodności (faecunditas) i macierzyństwa, których metaforą 
była młoda kobieta o nagich piersiach (symbol pokarmu), z atrybutami w formie 
snopów zboża, kwiatów, owoców, czy też rojów pszczół112. Istotę bycia matką i po-
siadania potomstwa wyraził kaznodzieja Hiacynt Mijakowski w oracji wspomnia-
nej już Elżbiety Myszkowskiej. Orator uznał bowiem, że „człowiek [...] który po 

Kaznodzieię Farskiego Krakowskiego. Roku Pańskiego, M.DC.XLIV. Dnia 11. Stycznia. Z dozwole-
niem Starszych, Kraków [po 27 II 1644], s. 31–32.

107 Tamże, s. 33.
108 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy Między Rogami na Przy-

byszu będącego Miesiąca zostaiącey Z  ziemie na Niebieskie Sphaery Przy Pogrzebie [...] P.  Heleny 
z Raciborska Tarłowey, Hrabiney na Melsztynie Kasztellanicowey Przemyslkiey, Przez [...] Zakonu 
S. Franciszka, Reformatow Małopolskiey Prowincyey przedtym Prowincyała, a teraz Custosza w Ko-
ściele Zakliczynskim tychże Oycow Reformatow, Kazaniem Pogrzebowym Ogłoszone Roku Pańskiego 
1677, Kraków [po 6 IX 1677], s. 12.

109 Por. K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 46; A. Głowacka–Penczyń-
ska, Kobieta w małych miastach..., s. 50; D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 29; F. Leśniak, Rodzina 
mieszczańska..., s. 269; A. M. Tchorzewski, Rodzina jako przedmiot badań w naukach o wychowa-
niu, [w:] Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, pod red. K.  Jakubiaka, 
Bydgoszcz 1995, s. 16.

110 (1Tym, 2, 15; 5, 14); (Tyt 2, 4–5).
111 Por. E. Wejbert–Wąsiewicz, Społeczne role kobiet..., s. 76.
112 Por.  D.  Żołądź–Strzelczyk, Dzieje edukacji kobiet w  Polsce przedrozbiorowej, [w:]  taż, 

W. Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Poznań 2001, s. 18; B. Popiołek, 
Kobiecy świat..., s. 231.
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sobie zostawuje potomka szczęśliwy jest ma się z czego cieszyć: bo acz sam umiera, 
żyje w potomku”113. O Zofi i z Dąbrowicy Lanckorońskiej (zm. 1645), kasztelano-
wej sądeckiej, żonie Samuela Lanckorońskiego, która urodziła czternaścioro dzieci, 
kaznodzieja Jędrzej Cyrus powiedział, że „pobłogosławił ją Pan Bóg i rozmnożył 
w Potomstwie dawszy jej siedmiu Synów i siedem Córek. Związała ona z Potom-
stwem piękne i dobre ich wychowanie. Piękny to kwiat Małżeństwa Potomstwo”114.

Spośród wielu funkcji przypisanych małżeństwu za główną uważano więc po-
siadanie potomstwa, gdyż było „to błogosławieństwo, na którym szczęście mał-
żeństwa zawisło”115. Za wzorową żonę uchodziła zaś żona płodna, czyli „winna 
macica”. Dzieci stanowiły nie tylko przedłużenie rodu, ale im także przekazywano 
majątek oraz pozycję społeczną. Bycie matką gloryfi kowało kobietę i zapewniało 
jej szacunek otoczenia, a macierzyństwo podniesione zostało do wysokiej godno-
ści116. Opierając  się na prokreacyjnym charakterze małżeństwa, Maria Bogucka 
uznała, że kobiety zamężne w okresie nowożytnym znajdowały się w permanent-
nej ciąży117. Zaprzecza temu Karolina Bielenin–Lenczowska, której zdaniem ro-
dzina i ród przez wieki okazały się przede wszystkim „instytucjami wspólnego ży-
cia, przekazywania wartości, umiejętności”118. Na dalszym planie natomiast zna-
lazła się reprodukcja, czy też związki krwi. Wiele szlachcianek bowiem, zwłaszcza 
z tych najbogatszych sfer, nie chciało mieć dzieci obawiając się utraty fi gury, zdro-
wia bądź zerwania kontaktów towarzyskich. To tłumaczyć może sztuczne poro-
nienia, czy też oddawanie dzieci na wychowanie mamkom. Od kobiety wymagano 
ponadto, by dobrze prowadziła gospodarstwo domowe oraz sprawnie zarządzała 

113 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 23.
114 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Mądra Th ekuita, Na Pogrzebie [...] P. Zophiey z Dąbrowice Lanc-

korońskiey, Kasztellanki Sądeckiey, Małogorskiey, etc. Starosciney, Przez [...] Karmelitę Bossego: Ka-
thedralnego Kościoła Krakowskiego Kanodzieie Ordinariusza Wystawiona. A przez X. Mikołaia Wa-
sniowica, Kommendarza Wodzisławskiego do druku podana. Za dozwoleniem Starszych, Kraków 
1645, s. 15–16.

115 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] P. Zophiey Xiężny z Ostroga, Hrabiney na Wi-
śniczu Lubomirskiey, Podczaszyney Koronney, [...] P. Stanisława Hrabie na Wisniczu Lubomirskiego, 
Woiewody y Generała Krakowskiego, Zatorskiego, Spiskiego, Niepołomskiego, Białocerkiewskiego, etc. 
etc. Starosty Małzonki Swiątobliwey Pamieci. W Kościele Wiśnickim, Oycow Karmelitow Bossych Od-
prawionych. 7. Maij. A.D. 1636, [w:] [tenże], Trzy Matki Urodzeniem..., s. 103.

116 Por. K. Wróbel–Lipowa, Relacje dzieci–rodzice w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XVIII wie-
ku, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. 2, pod red. K. Jakubiaka, W. Jam-
rożka, Bydgoszcz 2002, s.  101. Na temat współczesnego poglądu dotyczącego rodzicielstwa 
zob. D. Sobczyńska, Macierzyństwo: wartości i dylematy, [w:] Studia kobiece z psychologii, fi lozofi i 
i historii, pod red. J. Miluskiej, E. Pakszys, Poznań 1995, Humanistyka i Płeć, t. 1, s. 69–84; M. Wój-
towicz, Rodzicielka, „Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” 2003, nr 14, s. 22–25; D. Penkala–Ga-
węcka, Małżeństwo w perspektywie antropologicznej, „Czas Kultury” 2006, nr 4, s. 12.

117 M. Bogucka, Gorsza płeć..., s.102.
118 K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 25.
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majątkiem i fi nansami, gdyż „białogłowa porządna tego dokazuje, że w domu jej 
nigdy Mąż, dziatki, ubodzy i czeladka głodu nie przymiera”119.

Sytuacja żony w małżeństwie zależała nie tylko od tego, jaki posag wniosła 
w dom męża, ale także od tego, z jakiej rodziny pochodziła. Dobre urodzenie mu-
siało mieć w XVII wieku szczególne znaczenie, skoro właściwie każda przebadana 
przeze mnie mowa rozpoczyna się od wstępu nawiązującego do rodziny, z której 
pochodziła nieboszczka. Jezuita Wojciech Czarnocki, głosząc kazanie przy egze-
kwiach księżnej Anny ze Sztemberku Ostrogskiej, wyjaśnił, że „jest ten zwyczaj 
nie tylko krasomówców politycznych, ale i oratorów kościelnych, że wspominając 
na cnoty ludzi pobożnych, wspominają przy tym i na zacne przodki ich”120. Za-
cne i dostojne urodzenie Anny Marii z Ziębic Oraczowskiej (zm. 1664) podkreślił 
Franciszek Kochanowski piewca na jej pogrzebie — „w wielmożnej familii zro-
dzona z wysokimi Domami spokrewniona, wiarą prawowierną oświecona”121. Po-
dobnie na temat Ewy Anny Pszonczynej (zm. 1643), chorążyny chełmskiej, wypo-
wiedział się dominikanin Hieronim Makowski. Zdaniem kaznodziei — „splendor 
zaranny pokazuje się w tej Personie zmarłej, a naprzód Splendor Ojczysty, który 
ona ma od wysokich i zacnych przodków swoich”122. Dobre urodzenie zaakcen-
tował także Marcelian Doroszewski w oracji poświęconej Zofi i Zienowiczównie 
Słuszczynie (zm. przed 14 I 1642), wojewodzinie nowogrodzkiej — „wiemy i to 
wszyscy, jakiej była zacności z urodzenia, grzeczności z wychowania, ludzkości 
z ćwiczenia, godności z małżeńskiego złączenia, wysokości z cnót i przymiotów 
potocznych”123. Również ksiądz Wawrzyniec Janowicz, mówiąc o Helenie Szemio-
tównie Stachowskiej (zm. przed 15 III 1668), skarbnikowej Wiłkomirskiej, uznał, 
że „zmarła osoba szlachetnie się urodziła, szlachetnie żyła i chwalebnie umarła”124.

119 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru..., s. 388.
120 [Wojciech Czarnocki], Malogranat Abo Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny ze Sztemberku 

Xiężny Ostrogskiey, Hrabiny na Tarnowie: Woiewodziney Wołyńskiey: Miane w Iarosławiu, w Koscie-
le S. Mikołaia Panien Zakonnych ś. Benedykta fundowanym y nadanym od teyże X. J. M. 9. Stycznia. 
Roku Pańskiego 1636. Przez [...] Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych, Kraków 1636, k. B.

121 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru..., s. 388.
122 [Hieronim Makowski], Trzy Splendori Zacności Bialogłowskiey. Pokazane na Pogrzebie, [...] 

P. Ewy Anny Pszoncyney. Choraziney Chelmskiey Przez [...] S. Pisma Doktora, Kaznodzieię Lubelskie-
go, Zakonu Kaznodzieyskiego. W Kościele Lubelskim, S. Stanislawa, Oycow Dominikanow. 9. April. 
Anno Dni. 1643, [Lublin, po 9 IV 1643], k. C2v.

123 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach przy Pogrzebie [...] Paniey 
Zophiey Zienowiczowny Słusczyney Woiewodziney Nowogrodzkiey Homelskiey etc. etc. etc. Starości-
ney Wperspektywie Załobney Na Kazaniu Przez [...], Th eologa, Kaznodzieię Wileńskiego, y Starszego 
Klasztoru Ostrowieckiego, Dominikanina. Prezentowana w Roku 1642 Dnia 14 Stycznia. Za pozwo-
leniem Starszych, Wilno [po 1 III 1642], s. 279.

124 [Wawrzyniec Janowicz], Reszta Pociech W Umbrach Y Ciemiach Smiertelności Na Pogrzebie 
[...] Paniey Heleny Szemiotowny Stachowskiey Skarbnikowey Wilkomirskiey iako Małżonki, tudziesz 
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Na rynku matrymonialnym szczególnie poszukiwane były posażne panny je-
dynaczki, gdyż wnosiły mężowi rozległe często włości. Pozycja kobiety w małżeń-
stwie zależała nie tylko od charakteru męża, ale zwłaszcza od energii żony, która 
sprytem i temperamentem potrafi ła wywalczyć sobie pozycję w rodzinie. W mał-
żeństwie kobieta traktowana była jako osoba pod każdym względem słabsza, tro-
chę jak dziecko wymagające ciągłego nadzoru i pomocy. Pomimo iż zdarzały się 
rodziny, w których to kobieta była bardziej zaradna, to na forum publicznym ro-
dzinę zawsze reprezentował mąż125, ponieważ „mąż należy do publiki, a żona do-
mowe gniazdo niech ściele, ogarnia i opatruje”126. Żonie należał się szacunek za 
to, że była towarzyszką życia swego męża i matką wychowującą dzieci. Nikt nato-
miast nie wymagał od męża dodatkowych przejawów uczucia względem żony, na-
wet jeżeli zdobywał się na takowe w okresie narzeczeństwa. Najważniejsze, by był 
dla niej „jako jednego serca przyjaciel”127. Ideał, do jakiego miała dążyć kobieta, 
był trudny do osiągnięcia, ponieważ niełatwo być jednocześnie dobrą gospody-
nią, kochającą żoną–przyjacielem oraz wychowującą dzieci matką. Wzorowa żona 
nie tylko zajmowała się domem, ale potrafi ła także zapanować nad własnym ję-
zykiem oraz skłonnością do plotek i obmowy128. Za prawdomówną i stroniącą od 
oszczerstw uchodziła Marcibella Anna Hlebowiczówna Ogińska (zm. 1681), wo-
jewodzina trocka, u której zdaniem dominikanina Michała Wojniłowicza kłam-
stwo „nie powstało ani w uszach, ani w ustach, ale zawsze w niej szczera panowała 
prawda”129. Zmarła stroniła także od ludzi fałszywych, którymi się brzydziła „jako 

y Matki [...] Paniej Helzbiety Toloczkowny Stachowskiey Kazaniem Upatrzona. Przez Wielebnego [...] 
Kanonika Wendenskiego, Prothonotariusza Apostolskiego, Dziekana Kupiskiego, Plebana Swiadoskie-
go, w Kosciele Onikscienskim Roku 1668. Marca 15, Wilno 1669, k. [A3].

125 Por.  M.  Bogucka, Staropolskie obyczaje..., s.  64–65; E.  E.  Wróbel, Chrześcijańska rodzina 
w Polsce..., s. 122.

126 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie..., k. C2.
127 [Anioł od św. Teresy], Strzała Od śmierci z ziemie zebrana, [...] Anny z Koscielca Grudzin-

skiey Bogu z Kathedry Kaznodzieyskiey w Kościele Poznanskim S. Iozepha W.W. Oycow Karmelitow 
Bossych, przy Pogrzebie dnia XVI. Września, Roku M.DC.LII. [...], Poznań [po 16 IX 1652], k. A2v.

128 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 126–127, s. 137. W Starym Testa-
mencie znaleźć możemy informacje na temat dobrej żony — „Szczęśliwy mąż, który ma dobrą 
żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię 
wieku w pokoju. Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dana tym, którzy się boją 
Pana” (Syr 26,1–3) czy też „Kto znalazł żonę — dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana” (Przys 18, 22).

129 [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna, [...] P.  Marcibella Anna 
na Dąbrownie y Zasławiu, Hlebowiczowna Oginska Woiewodzina Trocka, Mścibowska, Dorsuniska, 
Rochaczewska, Staroscina, Roku 1681. dnia dwunastego Grudnia [z] Ziemie do Nieba przez śmierć 
przeniesiona w  Rosi Roku 1683. dnia dwunastego Stycznia w  Kościele Oycow Dominikanow przy 
S. Duchu w Wilnie, Przez [...], S. Th eol. Doktora ExProwincyała, Pierwszego Oyca Prowincyey Li-
tewskiey, Przeora Poporskiego. Tegoż Zakonu Kaznodzieyskiego Dominika Swiętego Słowem Bożym 
Obiawiona, Warszawa 1683, k. C–k. Cv.; k.C2– k.C2v.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



179

Kobieta w małżeństwie

wężem i jaszczurką jadowitą”130. Zdaje się, że za ideał żony uważana była także Re-
gina z Oleśnickich Firlejowa, żona Mikołaja, kasztelana wojnickiego, skoro domi-
nikanin Andrzej Radawiecki podczas kazania pogrzebowego powiedział o niej — 
„trudne to, aby [...] po tak pobożnej, dobrej, i pełnej cnót Małżonce, oczy prędko 
oschnąć miały”131. Małżeństwo Firlejów uchodziło za niezwykle zgodne, a miłość 
między nimi była tak wielka, że zdaniem kaznodziei „chcieli albo (jeśliby się to 
było z wolą Bożą zgadzało) nigdy się nie rozłączyć, albo nie pojedynkiem się osie-
rocając wspólnie umierać”132. Jako wzorową żonę postrzegano również starościnę 
Elżbietę z Podbereskich Tarnowską (zm. 1645), o której duchowny Jędrzej Cyrus 
powiedział, że jako żona była „daleka od marności światowych, które najbardziej 
tępią substantia Mężów [oraz była — U. K.] pilna w gospodarstwie sobie należą-
cym”, stąd za cnoty, którymi się odznaczała, nazwano ją — „Koroną ze ślicznego 
kwiecia” i „Koroną z drogiego złota”133. Angela Febronia z Koniecpolskich Wielo-
polska (zm. 1663), stolnikowa koronna, żona Jana z Pieskowej Skały zaś — „sza-
nowała małżonka jako głowę swoją, a  w  nim Chrystusa, a  w  Chrystusie Boga, 
starała się nigdy nie urazić słowem, ani okazji do gniewu podać uczynkiem”. Ona 
także „serdeczne boleści jego, które się kiedy trafi ć mogły — uleczyć umiała”134.

W okresie nowożytnym dzietność rodziny zależała od wielu czynników. Za-
liczyć do nich należy — wiek rodziców (szczególnie matki), długość trwania 
związku, status społeczny i materialny małżonków, a także czynniki biologiczne, 
czyli stan zdrowia i płodność. Dzieci rodziło się wówczas dużo, ale spora była 
wśród nich umieralność. Przeciętna rodzina staropolska miała 4–5 dzieci i taka 
była tendencja prawie w całym omawianym okresie. W kręgach szlacheckich na 
małżeństwo przypadało w tym czasie 3,6–4,2 dzieci. Zamożna rodzina miesz-
czańska liczyła przeważnie czworo dzieci, z kolei u biedoty było ich najczęściej 
dwoje135. Zatem wśród ówczesnych rodzin bywały małżeństwa z  jednej strony 

130 Tamże, k.C2.
131 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 2.
132 Tamże, s. 5–6.
133 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 11, s. 19.
134 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana. 

Abo Kazanie Przy Pogrzebowym Akcie [...] Paniey Angele Febronie z Koniecpola Wielopolskiey, Stol-
nikowey Koronney, Bieckiey, Bochenskiey, etc. etc. Starosciney. Przez [...] Reformata, S. Th eologiey 
Lektora, a na ten czas Prowinciey Małopolskiey Prowicyał. miane. W Kościele Bieckim Oycow Re-
formatow. Dnia 17. Września Roku P. 1663. Do Druku podane. Z Dozwoleniem Starszych, Kraków 
1663, s. 23–25.

135 Por.  J.–P.  Bardet, Urodzenie w  kontekście płodności naturalnej, PDP, T.  23:2002, s.  7–19; 
D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 25–27. J. Kracik (Wstęp, [w:] Małżeństwo i rodzina w okresie 
staropolskim. Teologia — demografi a — wychowanie, pod red. R. Szczurowskiego, R. Zawadzkiego, 
Kraków 2002, s. 5), powołując się na ustalenia angielskich i francuskich badaczy, zasugerował, że 
także w rodzinach europejskich pomiędzy XVI–XVIII wiekiem dzieci było dużo mniej, niż wcze-
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wielodzietne, z drugiej zaś nieposiadające dzieci. Studia demografi czne wskazu-
ją na dość dużą przeciętną dzietność rodzin mieszczańskich, gdzie współczyn-
nik rodności wahał  się od ok.  33% (Poznań) do ok.  40% (Lublin). Krzysztof 
Mikulski, prowadząc badania nad populacją potomków Simona Neissera miesz-
kającego w Toruniu, zauważył, iż w wieku XVII nastąpił wyraźny kryzys rodzi-
ny i kondycji demografi cznej kobiet, co widoczne jest na podstawie wskaźni-
ków dzietności i okresu płodności kobiet. Przeciętna kobieta umierała wówczas 
w  wieku około 18 lat. Ograniczona prokreacja zależała zaś przede wszystkim 
od pogarszających się warunków gospodarczych. K. Sulej podaje natomiast, że 
również wśród warstw najbardziej uprzywilejowanych dzieci umierały często. 
Badaczka podaje przykład Marysieńki Sobieskiej (1641–1716), która była w cią-
ży 17 razy, a tylko czworo z tych dzieci dożyło wieku dorosłego. Kolejna z wy-
mienionych, Anna Katarzyna z Sanguszków (1676–1746), żona Karola Stanisła-
wa Radziwiłła (1669–1719), urodziła czternaścioro dzieci, spośród których wiek 
dojrzały osiągnęło jedynie pięcioro136.

Okres ciąży był szczególnym czasem dla kobiety, kiedy to powinna bardziej 
na siebie uważać, lepiej się odżywiać oraz unikać stresów i kłótni. Dbając o po-
myślne rozwiązanie, ofi arowano nienarodzone dziecko trosce i opiece Boga, Mat-
ki Bożej lub świętych. Ciężarne kobiety polecano szczególnej opiece św. Małgo-
rzaty i św. Rocha. Czuwać miał nad nimi także Baranek Boży. Zatroskani rodzice 
ślubowali ponadto, że dziecko przez określony czas ubierane będzie w szaty za-
konne jakiegoś zgromadzenia lub oddane zostanie do klasztoru137. Wspomniana 
już Jadwiga Rogalińska, kiedy była bliska porodu, zakupiła aż 7 mszy świętych. 
Ofi arowała też do tych kościołów wino i świece, słuchała kazań, spowiadała się, 
przyjmowała komunię św., a odchodząc z tego świata, pozostawiła swe potomstwo 
opiece Boga i Matki Bożej138.

śniej zakładano. Około 30% z nowonarodzonych umierało przed ukończeniem pierwszego roku 
życia, co w efekcie dawało 4,73 osób na rodzinę.

136 Por. A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych miastach..., s. 52. K. Mikulski, Kondycja 
demografi czna rodziny mieszczańskiej w Toruniu w XVI–XVII wieku (na przykładzie genealogii Ne-
isserów), [w:] Kobieta i rodzina..., s. 137; K. Sulej, Mariaże magnackie..., s. 67.

137 Por. D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 39–41. B. Popiołek (Wartości religijne w mentalności 
kobiet z  pogranicza Rzeczypospolitej w  czasach saskich, [w:]  Religijność na polskich pograniczach 
w XVI–XVIII wieku, pod red. D. Dolańskiego, Zielona Góra 2005, s. 296) pisze, iż Matkę Boską 
uznano w czasach nowożytnych za patronkę małżeństw i kobiet ciężarnych. Stąd przyjął się zwyczaj 
pocierania ślubnych obrączek o jej święte wizerunki oraz pielgrzymek narzeczonych do kościołów 
i kaplic maryjnych.

138 [Hieronim Czacki], Sławna Wysokich Cnot Korona [...] Pani Jadwiga z  Mieszkowa Roga-
lińska, Z Głowy, [...] Pana Władisława Rogalinskiego Małzonka: Gwałtowney śmierci ręką; Zięta. 
W roku 1652. dnia 8. Lutego w Smolicach żałośnie Zacmiona. w Kościele Bernardinskim Conventu 
Kobylinskiego, Na żałobnym Katafalku, dnia 18. Marca, w tymże Roku, z Ambony Obiasniona przez 
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Przyjmowaniem dziecka na świat zajmowała  się baba, matrona zwana też 
dzieciobiorką lub pęporzeską. W ciemnym pomieszczeniu gromadziło się mnó-
stwo kobiet, które wrzeszczały wraz z  rodzącą, co tym bardziej utrudniało od-
dychanie położnicy. Rodząca kobieta pozostawała ubrana, a jedynie dolne partie 
jej ciała okrywano prześcieradłem. Pomoc niewykształconej baby ograniczała się 
do odebrania płodu, podwiązania i podcięcia pępowiny oraz wykąpania i ubra-
nia noworodka. Jeśli podczas porodu zdarzały  się powikłania, niedokształcone 
akuszerki były bezradne139. Niewiasty rodziły zgodnie z prawami natury, a o życiu 
nowonarodzonych dzieci decydowała przede wszystkim odporność genetyczna. 
Dzieci przychodziły na świat w fatalnych warunkach higienicznych. Kobiety nie-
wiele wiedziały na temat czystości w okresie popołogowym, a swemu potomstwu 
dawały czasem pokarm odpowieni dla dorosłych. W rodzinnej świadomości sam 
fakt narodzin dziecka nie stanowił jeszcze o jego pełnoprawnym wejściu do rodzi-
ny. Wydarzeniu temu towarzyszył bowiem szereg inicjalnych gestów i rytuałów, 
do których zaliczyć można pocałowanie dziecka przez rodziców po pierwszej ką-
pieli, czy też podniesienie noworodka do góry, czego dokonywał szczęśliwy oj-
ciec. Tego typu zachowanie było przejawem głęboko tkwiącej w umysłach ludzi 
tamtych czasów potrzeby potwierdzenia kontynuacji rodziny, co manifestowano 
gestem lub odpowiednim zapisem w literaturze rodzinnej140.

Urodzenie dziecka wzmacniało pozycję szlachcianki w rodzinie, a jego brak 
dyskryminował ją, nawet jeśli miała inne zalety. Nazwanie kobiety matką dowar-
tościowywało ją, ponieważ wyraz ten posiadał konotacje zdecydowanie pozytyw-
ne. Matka była dobra, wierna i mądra. Ona też kształtowała osobowość, poglądy 
i morale swych pociech — zwłaszcza córek141. Mulier sapiens, czyli „białogłową 
wielkiego rozsądku i  mądrości”, została określona wspomniana już Zofi a z  Dą-
browicy Lanckorońska, kasztelanowa sądecka, która urodziła czternaścioro dzieci 
i dała im godne wychowanie. Trzech synów i dwie córki nieboszczki podjęło życie 
zakonne142. Zofi a Zienowiczówna Słuszczyna, wojewodzina nowogrodzka, nato-

[...] tegoż Zakonu, y Klasztoru, na ten czas Kaznodzieie Ordinaryusza. A przez Marcina Padwickiego 
B.P. do druku podana, Poznań [po 18 III 1652], k. C2.

139 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 123. H. Wiśniewska (Świat płci żeńskiej..., s. 24) 
kobiety odbierające poród nazwała „mądrymi babami”. J. Partyka zaś (Obraz kobiety leczącej w tek-
stach staropolskich, [w:] Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, pod 
red. I. Arabas, Warszawa 2000, s. 72), powołując się na Słownik polszczyzny XVI wieku, podaje, że 
„baba”, to „kobieta lecząca ziołami, zamawiaczka, zielarka, znachorka”, lub „kobieta czuwająca przy 
położnicy, pomagająca przy porodach, położna, akuszerka”.

140 Por. H. Dziechcińska, Rodzina w życiu i literaturze..., s. 136. Zob. też L. Ślękowa, Muza do-
mowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991.

141 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 83; H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej..., s. 105; K. Biele-
nin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 195.

142 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Mądra Th ekuita Na Pogrzebie..., s. 18.
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miast dzięki temu, że była „nabożna, miłosierna, pokorna, czysta, cierpliwa i pra-
cowita”, jak również „umiała mądrze poradzić wysokim swoim rozsądkiem — tak 
u domowych, jako i u pogranicznych na wielką sławę” sobie zasłużyła143.

Zdarzało się, że z powodu fatalnych warunków higienicznych, jak również wą-
tłego zdrowia położnicy — porody kończyły się śmiercią dziecka lub matki. Stąd 
wnioskować należy, że na wszystkich szczeblach drabiny społecznej narodziny 
dziecka, czyli „cudowne misterium sił natury — otoczone były atmosferą niepoko-
ju, tajemniczości i lęku”144. Lęk związany był bowiem z dużą w tym czasie śmiertel-
nością matek i dzieci. Śmierć matki lub dziecka podczas porodu spowodowana była 
przede wszystkim pierwszym porodem dziewcząt, niehigienicznym sposobem życia 
oraz bezradnością ówczesnego położnictwa. Dodatkowym czynnikiem ujemnym, 
zwłaszcza w  rodzinach magnackich, były choroby weneryczne, alkoholizm oraz 
obciążenia genetyczne powstałe w wyniku zawierania związków w obrębie bliskiej 
rodziny. Jeśli dziecku udało się jakimś cudem przeżyć, było chorowite i źle się roz-
wijało. Najmniej dzieci umierało wśród urodzonych przez matki mające 26–35 lat. 
Na skutek powikłań okołoporodowych życie traciło około 10–15% młodych matek. 
Zjawisko to występowało częściej w mieście niż na wsi. Nie wszystkie noworodki 
rodziły się żywe. Duża była także umieralność dzieci w pierwszym okresie ich ży-
cia. Od 15–20% noworodków umierało przed upływem miesiąca, natomiast od 30–
35%, głównie w dużych miastach, nie dożywało pierwszego roku życia. Połowa nie 
osiągała 5 roku, a na troje urodzonych dzieci jedynie jedno dożyło 20 lat145. Zatem 
umieralność kobiet w połogu i dzieci w pierwszym okresie życia była w XVII wie-
ku znaczna. Pomimo iż przyjmowano ją raczej bez buntu i z pokorą, uznając to za 
wolę Bożą i brak skuteczności ówczesnej medycyny — kobiety żyły z tego powodu 
w lęku. Otuchą w tych trudnych chwilach stawał się dla położnic Kościół, który gło-
sił pogląd, że „lepiej umierać, a dobrze miłego zostawić potomka”146.

Warto dodać, że wpływ na dzietność i  zdrowie kobiet w XVI i XVII wieku 
miały także środki antykoncepcyjne, które w tym czasie cieszyły się popularno-
ścią. Ich stosowanie niosło za sobą niezadowalające, a  nawet szkodliwe skutki. 

143 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 317–319.
144 Por. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje..., s. 44.
145 Por. C. Kuklo, Rodzina staropolska..., s. 41. Zob. też D. Łukasiewicz, Wojna kobiet. Śmierć 

kobiet i dzieci w XVIII–XIX wieku, [w:] Studia kobiece..., s. 119–145.
146 [Sebastian Stawicki], Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb w Orle Radziwiłłowskim Zasadzo-

nych. Ktorymi wieczney Sławy y pobożności wytrąbiła Dzwięk. [...] Xiezna [...] P. Anna Euphemia 
Xiężna na Nieświeżu y Ołyce, Chrabina na Szydłowcu y mirze. Radziwiłowna Donhoff owa. Wie-
lunska, Radomska, etc. Staroscina. Ten śmiercią przerwany. Znowu Pogrzebowymi Trąbami z Iasney 
Góry Czestochowskiey na Echo światu rozległe puszczony. Przez X. [...], Zakonu święteg[o] Pawła, 
Pierwszego Pustelnika Prowinciey Polskiey Defi nitora y Kaznodzieie na Jasney Gorze Częstochow-
skiey. Roku Pańskiego 1664. Dnia 13 Maia, Kraków 1664, s. 37.
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Powszechnym zjawiskiem była również ofi cjalnie zakazana aborcja. Spędzaniem 
płodu zajmowały się stare baby lub znachorki, które czarami i zaklęciami stara-
ły się doprowadzić do poronienia. Karze za taki czyn podlegała zarówno niedoszła 
matka, jak i osoba, która przyczyniła się do zamordowania dziecka. Unikano ciąży 
lub usuwano ją z różnych powodów. Do najczęstszych należały poczęcie dziecka 
w wyniku zdrady, posiadanie licznego potomstwa, obawa przed utratą zgrabnej 
sylwetki czy też, głównie w kręgach magnackich, niechęć do rezygnacji z  życia 
towarzyskiego, czego wymagała ciąża, poród i połóg147.

Powrót położnicy do normalnego życia następował zazwyczaj po sześciu ty-
godniach od porodu i miał charakter mniej lub bardziej ceremonialnego obrzędu 
zwanego wywodem. Odbywał się on w pobliskim kościele. Nie wszędzie jednak, po-
mimo sugestii władz duchownych, przestrzegano tego obyczaju. Głównie w kręgach 
szlacheckich stanowił on wstydliwą uroczystość, stąd kobiety starały się go ominąć. 
Jednak nawet śmierć w połogu nie zwalniała kobiety od wywodu. Odprawiano go 
wówczas nad zmarłą, ponieważ zdaniem teologów było to konieczne, by nie zbez-
cześcić świątyni, w której miała się odbyć liturgia pogrzebowa. Zmarłą wnoszono do 
kościoła przez specjalnie ustawioną w tym celu bramę, a następnie obnoszono trzy 
razy wokół ołtarza, po czym grzebano ją na zewnątrz świątyni przy murze cmentar-
nym, w miejscu, gdzie z rynien ciekła woda. Okres wyłączenia ze wspólnoty kościel-
nej praktykowany był także wśród protestantów. Podobnie jak u katolików trwał on 
około sześciu tygodni, do czego nawiązują określenia położnicy — „Sechswöchne-
rin”, „sześciotygodniówka”, „sześcioniedziołka”, „sześcioniedziałka”. Po upływie tego 
czasu następował wspomniany już wywód, czyli uroczyste wprowadzenie położnicy 
do społeczności wiernych. Uroczystości tej towarzyszyły rytualne ablucje i egzorcy-
zmy, a matkę idącą wówczas do kościoła czasem ubierano w strój żałobny148.

Chociaż na każdym kroku podkreślano konieczność karmienia dziecka pier-
sią przez rodzoną matkę, to w XVI i XVII wieku, zwłaszcza na zachodzie Europy, 
rozpowszechniła się instytucja mamki. Z punktu widzenia teologii i pedagogiki 
takie zajęcie było potępiane. Zazwyczaj korzystano z pomocy mamki, kiedy ko-
bieta nie miała pokarmu, była chora lub też umarła w połogu. Mamki były popu-
larne głównie wśród bogatej szlachty149. Zdaniem Mikołaja Reja karmieniem swe-

147 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 103; H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej..., s. 25; D. Żo-
łądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 39; A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych miastach..., s. 51.

148 Por. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje..., s. 44; J. Kracik, Chrzest w staropolskiej kulturze du-
chowej, NP, R. 74:1990, s. 203; K. Górecka, Pobożne matrony..., s. 51; E. Kizik, Kindelbier. Chrzciny 
w miastach Prus Królewskich w XVI–XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego..., s. 51–52; 
A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000, s. 198.

149 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 175–176. Zob. też K. Wróbel–Lipo-
wa, Matka w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XVIII wieku, [w:] Partnerka, matka, opiekunka..., s. 76; 
taż, Relacje dzieci–rodzice..., s. 101.
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go nowonarodzonego dziecka winna zająć się matka — „panie matki, a zwłaszcza, 
które są przyrodzenia dobrego, barzo by dobrze, aby same dziatki swe i karmiły, 
i wychowywały”150. Jeżeli nie jest to jednak możliwe poeta sugerował, by zastano-
wić się nad doborem opiekunki, by była „przyrodzenia dobrego, obyczajów uczci-
wych, która aby wnet obaczała, ku czemu by się przyrodzenie dzieciątka onego 
ściągało”151. Sebastian Petrycy z Pilzna uznał natomiast, że „lepiej jest, aby matka 
piersiami swemi karmiła dziecię, niżli przez mamki; wszakże, iż czasem dla nie-
potężności zdrowia musi mamkę chować, potrzeba wynaleźć taką mamkę, która 
by była jednakowej z dziecięciem kompleksjej”. Jego zdaniem pokarm matki jest 
najzdrowszy i  najlepszy dla dziecka152. Znany kaznodzieja siedemnastowieczny 
Fabian Birkowski sugerował ponadto, by przy wyborze mamki zachować ostroż-
ność i  powierzyć swe dziecko kobiecie cieszącej  się szacunkiem. Było to dość 
istotne, gdyż jeśli „będą mamki głupie, niewstydliwe, gniewliwe, pijanice, mściwe, 
więc trędowate, abo jako inaczej zarażone; takież dzieci będą, których mlekiem 
swym karmią”153. Niekiedy nad dzieckiem obok mamki czuwały piastunki czy też 
niańki zwane bonami. Zdarzały się także, choć w mniejszym zakresie, przypadki 
oddawania dzieci na wychowanie poza dom rodzinny. Taka sytuacja miała miej-
sce głównie wśród magnaterii i zamożnej szlachty, gdzie kobiety wolały korzystać 
z życia i udzielać się w kręgach towarzyskich, niż wypełniać obowiązki macierzyń-
skie. Niektóre z nich nie karmiły piersią w obawie, że zdeformują sobie ciało, inne 
zaś z powodu zbyt wątłego zdrowia nie posiadały pokarmu.

Istotnym elementem w życiu dziecka była nie tylko sprawowana nad nim opie-
ka, ale także kształtowanie jego osobowości. Miejscem, gdzie rodzice mogli się za-
poznać z zaleceniami wychowawczymi, był w XVII wieku m.in. Kościół. Głoszone 
podczas homilii poglądy mogły dotrzeć przede wszystkim do tej grupy parafi an, 
która nie potrafi ła czytać, przez co obce jej były traktaty pedagogiczne i drukowa-
ne kazania. Najbardziej znanym siedemnastowiecznym moralistą wyrażającym się 
na temat wychowywania dzieci był jezuita Tomasz Młodzianowski, który napisał 
Kazania i Homilyie na Niedziele Doroczne, Także Święta Uroczystsze... Kaznodzieja 
opowiadał się za tym, by rodzice osobiście wychowywali swoje dzieci, a nie odda-
wali je pod opiekę obcych piastunek i nauczycieli. Powinni także uważnie obser-

150 M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, wyd. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956, s. 32.
151 Tamże.
152 S. Petrycy, Pisma wybrane, t. 2, oprac. W. Wąsik, Warszawa 1956, s. 28.
153 F. Birkowski, Kazania na niedzielę i święta, s. 452, cyt. za E. E. Wróbel, Dyskusja nad mo-

delem wychowania religijno–moralnego w rodzinie chrześcijańskiej w XVII wieku, NP, R. 91:1999, 
s. 160. Zob. też B. Michalik, Rodzina i dziecko plebejskie w stanisławowskiej Warszawie, [w:] Z dzie-
jów edukacji w Polsce XVIII wieku. Studia, pod red. I. Szybiak, Warszawa 1995, s. 65. Autorka pisze, 
iż mamki niejednokrotnie były nosicielkami chorób wenerycznych. Zarażały tymi chorobami dzie-
ci, które oddano im do wykarmienia.
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wować zachowanie swoich pociech oraz kochać je, nie tyle miłością bezgraniczną, 
ile mądrą. Młodzianowski sugerował także, by kary cielesne zastąpić naganą słow-
ną, gdyż taka metoda lepiej ukształtuje dziecko w  duchu posłuszeństwa wobec 
dorosłych i respektu do otaczającego je świata154.

Ideał wychowawczy, pomimo dużego zróżnicowania społecznego i majątko-
wego, w znacznym stopniu posiadał charakter ponadstanowy. Dotyczyło to głów-
nie dziewcząt, na temat których wypowiadano się rzadziej i mniej szczegółowo. 
Edukacja szlacheckiej czy mieszczańskiej córki dokonywała się w domu rodzin-
nym i miała ją przygotować do roli dobrej żony i matki. W takim tonie wypowia-
dali się Mikołaj Rej, Andrzej Frycz Modrzewski i Piotr Skarga, a więc przedstawi-
ciele różnych środowisk społecznych i zwolennicy nietożsamych poglądów. Do-
rota Żołądź–Strzelczyk uważa, że w polskiej literaturze pedagogicznej wyróżnić 
można dwa typy wychowania kobiet. Pierwszy z  nich, „konserwatywny”,  sięgał 
korzeniami starożytności i ograniczał się tylko do wychowania religijno–moral-
nego, które przygotowywało dziewczynę do przyszłej roli żony, matki i gospodyni. 
Drugi zaś, tak zwany „postępowy”, dostrzegał w kobiecie istotę równą mężczyźnie, 
dzięki czemu mogła się rozwijać intelektualnie155.

W  dawnej Polsce na temat kształcenia dziewcząt wypowiadali  się przede 
wszystkim mężczyźni. Początkowo byli do tego nastawieni dość sceptycznie. Taką 
postawę tłumaczyć można wywyższeniem roli rodziny i małżeństwa oraz podnie-
sieniem pozycji kobiety, co miało swoje konsekwencje w negatywnym postrzega-
niu dążeń intelektualnych niewiast i podejmowaniu przez nie prób wyjścia poza 
świat domu i Kościoła. Obawiano się bowiem, że dzięki temu wtargną one w świat 
zarezerwowany dla mężczyzn. Z poglądem tym zgadza się Hanna Dziechcińska, 
według której nawet u tych pisarzy, którzy aprobowali model kobiety „uczonej”, 
można odnotować pewne ograniczenia. Uważali oni bowiem, że jeśli nawet bia-
łogłowa zdobyła wykształcenie, jego zakres nie powinien przekraczać określo-
nych granic. Do najbardziej znanych humanistów wypowiadających się na temat 
kształcenia dziewcząt należeli Erazm Gliczner, Szymon Marycjusz, Andrzej Frycz 
Modrzewski, Sebastian Petrycy oraz Jan Amos Komeński156.

Na gruncie polskim jednym z pierwszych dzieł dotyczących wychowania była 
praca luterańskiego pedagoga Erazma Glicznera (1535–1603), wydana w 1558 r. 
i nosząca tytuł Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, 

154 Por. D. Główka, Staropolscy kaznodzieje o wychowaniu dzieci, [w:] Od narodzin do wieku 
dojrzałego..., s.  109–111, s.  113. Zob.  też K.  Jaworska, Etos społeczeństwa polskiego doby saskiej 
w świetle ówczesnych kazań, Legnica 1999, s. 181–189.

155 D. Żołądź–Strzelczyk, Dzieje edukacji kobiet..., s. 36.
156 Por. K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 47; H. Dziechcińska, Rodzi-

na w życiu i literaturze..., s. 132; Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole, oprac. W. Voisé, 
Wrocław 1972, s. 13–34.
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z  których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczernąć mogą. 
Gliczner nie skupił się w niej jednak nad kwestią wychowania niewiast, ponieważ 
w owym czasie kształcenie dziewcząt miało jeszcze znaczenie drugorzędne 157.

Sebastian Petrycy z Pilzna (1554–1626) w Przydatkach do Etyki Arystotelesowej 
poświęcił kilka stron wychowaniu dziewcząt. Jego zdaniem cała ich nauka mia-
ła się ograniczyć do robót domowych. Andrzej Frycz Modrzewski (1503–1572) 
zaś w dziele O poprawie Rzeczypospolitej (1554) poświęcił kobietom krótki roz-
dzialik: O tym, by się niewiasty nie mieszały do urzędów. Wynika stąd, że kobiety 
zdaniem Modrzewskiego nie powinny zajmować się sprawami publicznymi, ale 
raczej ograniczyć swoją działalność do sfery domowej i słuchać się we wszystkim 
swych mężów158.

Do najbardziej prokobiecych pedagogów okresu staropolskiego zaliczano na-
tomiast Andrzeja Glabera z Kobylina (1502–1555), Łukasza Górnickiego (1527–
1603) oraz Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670), którzy opowiadali się za stwo-
rzeniem kobiecie warunków do zdobywania wiedzy. Andrzej Glaber z Kobylina 
uznany został za pierwszego mężczyznę, który w Polsce ofi cjalnie „opowiedział się 
za emancypacją umysłową kobiet”159. W przedmowie do dzieła Gadki o składności 
człowieczych członków (1535 r.) poruszył kwestię rozwijania kobiecych talentów. 
Zauważył ponadto, że dziewczynki uczą się mówić szybciej niż chłopcy, co może 
wskazywać na to, że są zdolniejsze i łatwiej przyswajają wiedzę. Łukasz Górnicki 
w Dworzaninie polskim (1566 r.) zaprezentował ideał dwornej pani. Według niego 
kobieta była istotą skromną i delikatną, która nie powinna przebywać w męskim 
towarzystwie. Opowiadał się także za tym, by kobiety miały szansę się kształcić. 
Jan Amos Komeński, czeski protestant, a  zawodowo myśliciel i  pedagog, twór-
ca Wielkiej dydaktyki (1657), był zwolennikiem kształcenia w  języku ojczystym 
i uznał, że wszyscy ludzie są równi bez względu na urodzenie i zdolności umysło-
we. Domagał się dopuszczenia kobiet do nauki i chciał, by zdobytą przez siebie 

157 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 234; B. Parysiewicz, Z badań nad rozwojem pol-
skiej myśli pedagogicznej o wychowaniu w rodzinie, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności 
po wiek XX. Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania — czerwiec 1993, pod 
red. J. Jundziłła, Bydgoszcz 1994, s. 217. Szerzej zob. A. Krawczyk, Rola rodziny, religii i społeczeń-
stwa w wychowaniu człowieka według Erazma Glicznera, [w:] Z dziejów polskiej kultury i oświaty 
od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. K. Jakubiaka. T. Maliszewskiego, Kraków 2010, 
s. 459–478.

158 Por. S. Petrycy, Pisma wybrane, oprac. W. Wąsik, Warszawa 1956; A. F. Modrzewski, O po-
prawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953, s. 197.

159 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 243; H. Dziechcińska, Rodzina w życiu i literatu-
rze..., s. 131. Zob. też S. Sztobryn, Status kobiety w (męskiej) myśli pedagogicznej. Przegląd stronniczo 
wybranych stanowisk, [w:] Partnerka, matka, opiekunka..., s. 59–64; P. Dancák, Sens wychowania 
w zamyśle Jana Amosa Komeńskiego, [w:] Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Kar-
pat, pod red. J. Mareckiego, L. Rotter, Kraków 2007, s. 197–207.
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wiedzę wdrażały w życie. Czeski pedagog zaproponował czterostopniowy proces 
nauczania, rozpoczynający się od szkoły macierzystej, który był rodzajem przed-
szkola dla dzieci do lat 6. Kolejnym etapem była szkoła elementarna (6–12 lat), 
później gimnazjalna szkoła łacińska (od 12–18 lat) i w końcu akademia (od 18–24 
lat). Dwa pierwsze etapy kształcenia Komeński przewidział dla dzieci obu płci160.

Pierwszym i  właściwie jedynym Polakiem, który w  epoce baroku zaintere-
sował  się nauczaniem dziewcząt, był Andrzej Maksymilian Fredro (1620–1679). 
Jego zdaniem dziewczętom należało wpoić umiejętność pisania i liczenia, a także 
zapoznać je z astronomią, kosmografi ą i geografi ą praktyczną. Zalecał także dla 
nich lekturę żywotów świętych, ale bez Pisma Św., gdzie jego zdaniem zdarzają się 
czasem drastyczne opisy, których nie powinny słuchać i znać panienki. Program 
wychowania umysłowego uzupełnił ponadto sugestiami dotyczącymi czystości 
obyczajów i myśli. Jako lekturę Fredro zaproponował teksty Seneki. Swym córkom 
Annie Wicencji i Teresie Antoninie zabraniał nauki łaciny. Nie mogły się też uczyć 
języka francuskiego oraz gry na lutni. Krytycznie na temat kobiet oraz ich dostę-
pu do nauki wypowiadał się natomiast Wacław Potocki (ok. 1621–1696). Naśmie-
wał się także z kobiecych prób pisania wierszy, jak również z niewieściej głupoty161.

Bogusław Radziwiłł napisał dla opiekunów swej jedynej córki — Ludwiki Ka-
roliny, dziedziczki i księżniczki protestanckiej linii Radziwiłłów, tekst uchodzący 
za instrukcję edukacyjną162. Nosiła ona tytuł Instrukcja Książęcia Jegomości ich 
mościom panom ekonomom także jej mości paniej hofmistrzyniej dana względem 
edukacyjej Księżniczki Jej Mości paniej data roku 1667 die 12 septembris163. Cnotli-
we i pobożne wychowanie dziewczyny zdaniem autora podporządkowane miało 
być dobremu wydaniu jej za mąż. Program, który zaproponował dla swej córki, 
obejmować miał język polski, niemiecki i francuski. Do przedmiotów obowiązko-

160 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s.  243–247. Szerzej na temat sposobu nauczania 
według Komeńskiego zob. A. Fijałkowski, Jan Amos Komeński w kontekście dziejów komunikacji 
społecznej, [w:] Z dziejów polskiej kultury..., s. 445–458.

161 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 235, s. 248–249; D. Żołądź–Strzelczyk, „Jako rzą-
dzić mają rodzice córki swe”. Poglądy na wychowanie kobiet w Polsce XVI–XVIII w., [w:] Rola i miej-
sce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka, D. Żołądź–Strzelczyk, t. 1, Poznań 
1998, s. 60; H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej..., s. 28.

162 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 240. B. Parysiewicz (Z badań nad rozwojem..., 
s. 211) tłumaczy, iż dziełem pedagogicznym „jest utwór, którego treścią jest edukacja domowa dzie-
ci i młodzieży. Może to być klasyczne dzieło pedagogiczne, list lub testament ojca dziecka, instruk-
cja wychowawcza dla opiekunów potomka. Treść ta nie musi być zawarta w całym utworze, może to 
być fragment dzieła pośrednio lub bezpośrednio odnoszący się do wychowania domowego”.

163 Cyt. za U. Augustyniak, Instrukcja Bogusława Radziwiłła dla opiekunów jego córki, Ludwiki 
Karoliny (Przyczynek do edukacji młodej ewangeliczki w końcu XVII wieku), OiR, R. 36:1991 (1992), 
s. 226. Nauczycielką Ludwiki Karoliny była Anna Elżbieta Götzin (ur. Brockhausen) pochodząca 
ze szlachty zachodniopomorskiej.
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wych należały także taniec, muzyka, lektura oraz roboty ręczne. Nauczanie mło-
dej Radziwiłłówny miało się odbywać z zachowaniem jej indywidualności i cha-
rakteru164. Za dobre wychowanie, zdaniem Radziwiłła, uchodziło wpojenie córce 
podstawowych zasad religii, „żeby skoro dziecię mówić pocznie, zawsze siedmą 
wieczór i rano paciorek krótki zmówiono, przy tym „Credo” i „Ojcze nasz”, żeby 
często tego słuchając, sama na pamięć się tego nauczyła”165. Taka postawa dawała 
jej możliwość prawego prowadzenia się. Do najbardziej pożądanych cnót, zgodnie 
z  którymi miała żyć Ludwika Karolina, należały miłosierdzie i  pobożność, na-
tomiast wadami, których powinna  się wystrzegać, były kłamstwo, upór i  złość. 
Szlachetne cechy miał w niej kształtować osobisty kaznodzieja, od którego wy-
magano, by był człowiekiem bogobojnym, przykładnym, roztropnym i dalekim 
od nałogów. Miał ją nauczyć czytać i rozumieć Słowo Boże. Bogusław zastrzegł 
ponadto, że mężem jego córki może być tylko ewangelik, ściślej — kalwinista. Jeśli 
natomiast zdecydowałaby się na ślub z luteraninem lub katolikiem, winna mieć 
zagwarantowaną swobodę wyznania166. Radziwiłł troszczył się ponadto o utrzy-
manie splendoru i elegancji w strojach swej córki. Stąd zalecał, by nie szczędzić 
kosztów na zakup nowych, modnych sukien i  klejnotów, gdyż, jak tłumaczył, 
„wszytko by to trzeba mieć w sztukach wielkich, a nie w drobiazgu”167.

Jak zatem należało kształcić dziewczęta? Córki magnatów i szlachty zdobywa-
ły podstawy wiedzy w domu — pod okiem matki lub guwernantki, na dworach 
magnackich lub królewskich, bądź też w szkołach klasztornych. Uboższym dziew-
czętom musiało wystarczyć kształcenie domowe, przygotowujące je do przyszłej 
roli żony i matki, uzupełnione czasem krótkim pobytem na zakonnej pensji. Bez 
względu na stan wpajano dziewczętom przede wszystkim zasady dobrego wycho-
wania i starano się je ustrzec przed gorszącym wpływem otoczenia168.

W  domu rodzinnym pierwszym wychowawcą dzieci była matka, rzadziej 
ojciec, czasem prywatny nauczyciel. Do kobiet należała nie tylko pielęgnacja 
dzieci, ale także kształtowanie ich charakteru i  umysłu. W  początkowej fazie 
rozwoju pod opieką matki znajdowały się nie tylko córki, lecz również synowie. 
Stąd można wnioskować, że w przestrzeni domowej, pomimo patriarchalnego 
układu stosunków, wpływ matki na dzieci był ogromny, gdyż „pierwsze ćwi-
czenie i naukę od białogłowy w mleku prawie — młódź chwyta i bierze”169. To 

164 Por. D. Żołądź–Strzelczyk, „Jako rządzić mają..., s. 61.
165 Cyt. za U. Augustyniak, Instrukcja Bogusława Radziwiłła..., s. 227.
166 Tamże, s. 141, s. 221. Nadwornym kaznodzieją Karoliny Ludwiki był ksiądz Mikołaj Minwid.
167 Tamże, s. 230.
168 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 188; W. Urban, Nauczanie domo-

we a szkolne w Małopolsce od XVI do XX wieku, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności..., 
s. 203–204.

169 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 21.
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matka była pierwszym nauczycielem, pokazywała i wyjaśniała tajemnice życia, 
formułowała zakazy i  nakazy oraz wprowadzała w  świat norm i  zasad, które 
rządziły nowożytnym społeczeństwem. Do niej należało także stworzenie od-
powiedniej atmosfery rodzinnej. Stąd kobieta uznana została za serce i niejako 
ognisko duchowe domu rodzinnego. Jako matka nie tylko dawała życie swoim 
dzieciom, karmiła je swoją piersią, uczyła wiary i udzielała nauk, ale wykorzys-
tując swoje cechy i  przywileje, tworzyła wygodne „gniazdo” dla swej rodziny. 
Wpływ kobiety na ognisko domowe w  odróżnieniu od mężczyzny był ciągły 
i  podtrzymywany uczuciem, które kształtowało i  cementowało jej stosunki 
z dziećmi170. Bezpośrednia opieka matki nad dzieckiem w okresie baroku miała 
miejsce do siódmego roku życia, a w przypadku dziewczynek jeszcze dłużej. Za 
wzorową matkę uchodziła Zofi a z  Wielkiej Wsi Giżycka (zm. 1674), sędzina 
wieluńska, która zdaniem paulina Tobiasza Czechowicza swoje dzieci „nauczyła 
pobożności, cnót świętych, dawała [im też — U.  K.] wychowanie przystojne, 
szlacheckie”171. Rozsądną matką była również Zofi a z Druckich Lubeckich La-
skowska (zm. przed 23 I 1649), żona Pawła, która „ważyła sobie dziatki, które 
P[an] Bóg, albo ma dać, albo dał [...] ważyła oko swoje jako poglądać, ważyła 
ucho czego słuchać, ważyła język jako mówić, ważyła śmiech, komu się i czemu 
uśmiechać, ważyła jedzenie [...], jako miernie jeść i trzeźwo pić”172. Dość niety-
powe i radykalne podejście do wychowania swoich dzieci miała natomiast Zofi a 
z Mikołajewskich Zalewska (zm. przed 4 II 1647), pisarzowa ziemska sieradzka, 
która wolała „patrzeć na dziatki umarłe, niżeli na grzeszące. Milszy jej [był — 
U. K.] trup bez grzechu, niż żywy człowiek bez Boga”173.

Zatem, jak można wnioskować, kobiety kształtowały osobowość swoich dzieci, 
a w szczególny sposób wpływały na charakter swoich córek, gdyż w nich zwłasz-
cza pozostawał „żywy Konterfekt Macierzyńskiej zacności, godności, ludzkości, 
łaskawości, wspaniałości, miłości ku Panu Bogu, i ku Wielmożnemu Małżonkowi 

170 Por.  M.  Bogucka, Staropolskie obyczaje..., s.  67; Encyklopedia wychowawcza, pod 
red. J. T. Lubomirskiego, Warszawa 1881, s. 283–292, cyt. za B. Parysiewicz, Z badań nad roz-
wojem..., s. 215.

171 [Tobiasz Czechowicz], Pole Buyney Pasze, Dziedzicznego Prawa Dekretem Na Opas Herbo-
wemu Pułkozycowi Oddane A Przy Załobnym Akcie Wielm: [...] Pani Zophii z Wielkiey Wsi Gizyc-
kiey Sędziny Wielunskiey, Cnot Pobożności y Wysokiego Urodzenia Nałęczą Opasane. Y Kazaniem 
Przy Przezacnego Zgromadzenia Audientij w  Kościele Łyskorńskim. Ogłoszone Przez [...] Zakonu 
S. Pawła Pierwszego Pustelnika Prowincij Polskiey Defi nitora y Kaznodzieie Iasney Gory Częstochow-
skiey. Za dozwoleniem Starszych, Kraków 1674, k. [B4]v.

172 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. [C4] v.–k. D.
173 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu [...] Panow Mikołaiewskich, Abo Kazanie na Po-

grzebie [...] P. Zofi ey z Drzewiec Zaleskiey, Pisarzowey Ziemskiey Sieradzkiey. Miane w Piotrkowie 
Przed Prześwietnym Trybunałem Koronnym, W Kościele Wielebnych Oycow Zakonu S. Franciszka 
De Observantia Przez [...]. 4. Dnia Lutego, Roku 1647. [...], Poznań [po 4 II 1647], k. D2v.
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swemu”174. Warto też dodać, że opieka matki nad dzieckiem, pomimo że osiągnęło 
ono wiek dojrzały — trwała właściwie bezustannie. Tak postępowała np. Elżbieta 
Myszkowska (zm. przed 11 I 1644), która swego syna „wychowawszy [...] zdrowo 
w dzieciństwie, wyćwiczywszy pobożnie w młodości, na starość swoimi codzien-
nymi [...] paciorkami i ustawicznym nabożeństwem ratowała w niebie”175.

Głównym celem kształcenia domowego było zdobycie praktycznej wiedzy 
o obyczajach i pracach domowych. Czasem dochodziła do tego nauka czytania 
i pisania. Starano się także pracować nad osobowością dziewczyny, dlatego po-
mocna w tym była wiara i rodzice, którzy nad nią czuwali. Pannę należało ćwi-
czyć w pokorze, bojaźni bożej, we wstydzie i cichości, ponieważ „panieństwo ser-
deczne jest, zupełna wiara, gruntowna nadzieja, szczera miłość”176. W kontaktach 
z  mężczyznami radzono jej, by  zachowała milczenie i  wystrzegała  się wszelkiej 
poufałości. Dziewczyna powinna unikać wychodzenia z  domu, polubić samot-
ność, a wolny czas zająć głośną modlitwą i pobożnym rozmyślaniem. Zalecenia 
te zamieszczone zostały w kazaniu poświęconym Helenie Sapieżance Kuncewi-
czowej (zm. przed 23  II 1645), chorążynie lidzkiej. Duchowny Aleksander Du-
bowicz zaznaczył w nim, że panna ma siedzieć w domu „jako gołębica nad wo-
dami: nie latać, nie biegać, nie przejeżdżać się, gdyż licencję wychodzić z domu, 
przejeżdżać się — mężczyźnie tylko prawem obwarował P[an] Bóg”177. W mowie 
ku czci Joanny Ludwiki z Tęczyna Gniewoszowej (zm. 1666), starościny radom-
skiej, przeczytać możemy zaś, że kiedy „się Panienka ruszy albo na odpust, albo 
na mięsopust, albo na jaką kędy publikę, to  się powinna ze wszystkim domem 
wozić — z Panem Ojcem, z Panią Matką, nie sama [zaś — U. K.] z Panem mło-
dym, jako to cudzoziemskie wprowadzają obyczaje, gdzie wiele młodym pozwa-
lają”178. Zgodnie z powyższymi zaleceniami wychowywano wspomnianą już Bar-

174 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W  Trzech Bramach..., s.  280–281. Zob też 
[Kasper Zaliwski], Lament Załosny Na pogrzeb [...] P. Anny Kopciowny Małżonki [...] Pana Jędrzeia 
Woyny Krayczego W. X. Lit. Starosty Wołkowiskiego etc. etc. Pana a dobrodzieia swego M. od [...] 
Audi. Th eol. Acad. Vilnen. temuż Jego M. oddany. W Drukarni Leona Mamonicza Roku Pańskiego 
1616, [Wilno] 1616, k. [A3].

175 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 2.
176 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Anny Grabianki z Wierbna Ciswic-

ki..., k. B2.
177 [Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy..., k. D2v. Zob. też [Sebastian Sta-

wicki], Poray Wesołego Libanu Lubiczowską Zdobiący Podkowę, Ktorą Wieczney Sławy y Pobożności 
w tym Libanie utretowany zostawiła trop Pobożnie zmarła [...] P. Barbara z Ługow Męcinska Ten 
śmiertelnością nadwiędły z nowu na wieczney Pamiątki przechackę pod Lubiczowską zakwitły Podko-
wą W Kościele farnym Brzeznickim Przez [...] Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, Kaznodzieie 
na Iasney Gorze Częstochowskiey. Dnia 4. Grudnia. Roku 1662 [...], [Kraków, po 12 III 1663], k. B3.

178 [Wojciech Tymonowski], Topor Z prochu Pogrzebowego Przepolerowany y na kark Smier-
ci Przy Anniwersarzu [...] P. Ioanny Ludowiki z Tęczyna Gniewoszowey Staroscicowey Radomskiey 
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barę z  Pilcy Przyłęcką, która „nie chodziła w  nocy z  głupimi Pannami [...] ale 
z mądrymi w domu zostawała [...] dobrze wiedząc, że w domu saluty Anielskie”179. 
Nie przechadzała się także po ogrodach i rezygnowała z przyjmowania „nowych 
strojów cudzoziemskich”. Uchodziła ponadto za skromną i  stateczną, gdyż „nie 
napierała  się (jako kto) na peregrynacje do cudownych obrazów, ani na żadne 
odpusty; nie biegała też za [medykami — U. K.] leczącymi ciała i dusze ludzkie”180. 
O Elżbiecie z Chaleckich Siesickiej (zm. przed 11 II 1631) dominikanin Petroniusz 
Kamieński powiedział zaś, że „nim do stanu małżeńskiego [...] przyszła; panienką, 
jutrzenką, gwiazdą niebieską była, po niebie chodziła, nie usłyszałeś z ust jej tylko 
o Bogu, nie obaczyłeś w ręku tylko Różaniec”181. Podobnie czyniła księżna Anna 
ze Sztemberku Ostrogska, która „pilności wielkiej przykładała, aby w tym panień-
skim stanie, w pańskich obyczajach, jako najbardziej się ćwiczyła”182.

Wnioskować zatem należy, że wykształcenie intelektualne szlachcianki w okre-
sie staropolskim było zbędne. Należało przystosować ją raczej do zadań gospo-
darskich, ponieważ „córeczkę nie sama całość panieńska zaleca, ale i porywczość 
do pracy, ochota do zawodów gospodarskich, przywyknięcie czynów do sprzę-
tu i  pożytków domowych należyte”183. Stąd podczas domowej edukacji uczono 
panny szycia, robienia pończoch, haft owania, zdobienia szat liturgicznych, czy też 
wyściełania bawełną kaft anów pod pancerze lub kolcze zbroje. Dziewczęta miały 
także nabierać odpowiednich manier, uczyć się tańca lub gry na instrumentach184. 
Zdaje się, że takie wychowanie otrzymała wspomniana już Zofi a z Mikołajewskich 
Zalewska, która w  młodości została wysłana na naukę do swej rodzonej ciotki 
Bogumiły Zamoyskiej — „były tam pewne godziny na ręczną robotę, na modlitwę 
i na insze prawie klasztorne zabawy”185. W obcym domu wychowana została także 

Przez [...] Plebana Blotnickiego Wyostrzony y przyhartowany W kosciele Polickiem Dnia 16. Września 
Roku Pańskiego 1666, W Krakowie W Druk. Dzied. y Success. Lukasza Kupisza I.K.M. Typ. R. 1666, 
Kraków 1666, s. 11.

179 [Jan Chryzostom Bodzenta], Białogłowa Męzna W rzadkowidaney Bogoboyności..., s. 285.
180 Tamże, s. 284–285.
181 [Petroniusz Kamieński], Kazanie Na Pogrzebie [...] Paniey Elzbiety Chaleckiey z  Chalca 

Stephanowey Siesickiey miane. Przez [...] Lektora Pisma Swiętego Przeora y Kaznodzieie Klaszto-
ru Wileńskiego w Kościele S. Ducha Oycow Dominikanow. Dnia 11. Lutego Roku 1631, Wilno [po 
21 III 1631], k.[C4]v. Zob. też [Wojciech Józef Korpalewski], Obraz w Podobienstwach, Prawowier-
ney chrześcianskiey Pani Albo Kazanie na Pogrzebowym Akcie [...] Pani Magdaleny z von Holtow 
Czapskiey, Starościny Parchowskiey Miane dnia siodmego Lipca w Kościele Komorskim Od [...] Roku 
M.DC.LXXVIII. Cum licentia Superiorum, Gdańsk 1679, k. D; k. Dij.

182 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k. Cv.
183 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie..., k. [A4]v.
184 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 189; M. Serwański, Na marginesie ba-

dań nad edukacją szlachcianek w Polsce XVI–XVII wieku, [w:] Cała historia to dzieje ludzi..., s. 151.
185 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu..., k. B2v.
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Konstancja Hilaria z Wołłowiczów Grabińska (zm. przed 23 III 1678), chorążyna 
brzesko–litewska. Dowiadujemy się o tym z oracji wygłoszonej przez dominika-
nina Michała Wojniłowicza. Kaznodzieja wspomina w niej, że matka nieboszcz-
ki umarła młodo, przez co Konstancja trafi ła pod opiekę Zuzanny Gosiewskiej 
Wilczkowej, kasztelanowej trockiej. Grabińska otrzymała tam dobre wychowa-
nie, „wysysając z obyczajów i dzieł pobożnych tej świętej Paniej wszelką słodycz 
zbawienną i wzór pięknych po tym progresów w dalszym pożyciu”186. Ciekawym 
przykładem jest także Konstancja z Lubomirza Czarnkowska (zm. 1646), staro-
ścina międzyrzecka i pyzdrska, która w młodości wcześnie straciwszy matkę, od-
dana została na wychowanie swoim babkom. Najpierw znajdowała się pod opieką 
opisanej powyżej Anny ze Sztemberku Ostrogskiej (zm. 1635), a po jej śmierci 
przekazano ją na dwór Anny z Ruśca Lubomirskiej (zm. przed 3 II 1639), hrabiny 
na Wiśniczu, gdzie „nic [...] nie było tylko Bojaźń Boża, skromność, poczciwość, 
a nade wszystko nabożeństwo i wstyd panieński [...] [gdyż — U. K.] białogłowa 
niezamężna o tym tylko myśli, jakoby się Bogu podobać i wolniej ku niebu sercem 
wylatywać”187.

Zatem pierwszym miejscem, w którym dziecko zdobywało wykształcenie, był 
dom rodzinny. Większość ówczesnych teoretyków nie była jednak za tego typu 
edukacją. Traktowała ją jedynie jako etap przejściowy do dalszej nauki zdoby-
wanej w szkołach krajowych. Za cel edukacji szlacheckiej córki uznano uczynie-
nie z niej osoby pracowitej, mądrej i pobożnej, ponieważ „pobożna i świątobliwa 
białogłowa jest ozdobą domu swojego”188. W przyszłości miała ona też być dobrą 
matką i żoną, która rozsądnie i oszczędnie zarządza gospodarstwem oraz roztrop-
nie wychowuje dzieci189. Podobny ideał wychowania dziewcząt przedstawił w mo-

186 [Michał Wojniłowicz], Pszczołka z Ziemskiego Kwiecia, do Niebieskiego lecąca Ula, [...] Pani 
Konstancya Hilarya Wołłowiczowna Grabinska Woiewodztwa Brzeskiego Chorązyna w Berezie Roku 
1678. Dnia 23. Marca Przy Pogrzebowey Pogodzie, Przez [...] S. Th . D. P. W. D. S. W. K. L. Z. K. D. S. Sło-
wa Bożego kunsztem Osadzona, Wilno 1678, s. 12.

187 [Wojciech Pigłowski], Rzeka Pokoiu y Strumien Powodz Sławy Niosący To iest: Kazanie na 
Pogrzebie [...] Paniey Konstancyey z Lubomirza Czarnkowskiey Miedzyrzeckiey, Pyzdrskiey, etc. Sta-
rosciney. Miane w Kościele Czarnkowskim, Przez [...] Kanonika Poznańskiego, Wałeckiego Probosz-
cza, I. Octobr: 1646, Poznań 1646, k. C–k. Cv.

188 [Szymon Okolski], Fundament Przeciw Fundamentowi. Duchowny przeciw światowemu. Na 
Obsequiach [...] Xiezny Na Birżach y Dubinkach Naywyższey Podkomorzyney W. X. Lit. etc. X. Ianu-
szowey Radziwiłowey, a z urodzenia swego Katharzyny z Potoka Potockiey Woiewodzianki Bracław-
skiey, etc. We Lwowie w Kościele Oycow Dominikanow od żałosney Rodzicielki J. M. P. Woiewodziney 
Sendomirskiey Mohylanki odprawowanych. Przez [...] Pisma ś. Doktóra y Regenta tegoż Zakonu wy-
stawiony y żałobą nakryty. [...], Lwów 1643, k. A2v.

189 Por. D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne 
szesnastego i siedemnastego wieku, Warszawa–Poznań 1990, s. 52–53; taż, Dzieje edukacji kobiet..., 
s. 48; M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 215.
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wie ku czci Aleksandry Radzimińskiej (Radzymińskiej) (zm. przed 20 III 1652), 
podkomorzyny żmudzkiej, franciszkanin Jakub Antoni Jendrski. Zdaniem kazno-
dziei — „małżonkowie pilnie o to powinni mieć, jakiego wychowania córkę biorą 
i z jakich rąk, bo jeśli będzie wychowania dobrego, będzie się bała Boga, będzie 
umiała szanować rodziców i  onych słuchać ku dobremu napominających, wte-
dy ufność jest, że w małżeństwie będzie sobie umiała postąpić i nie zasmuci łoża 
małżeńskiego najmniejszą makułą. A  jeżeli złych obyczajów w młodości dojrzy 
rodzicielki swojej, jeżeli złych postępków napije się, już się tam niczego dobrego 
nie spodziewać, ani z potomstwa, ani z niej samej”190.

Wykształceniem panien zajmowały  się także prywatne nauczycielki zwane 
guwernantkami. Stały się one szczególnie modne w XVIII wieku, kiedy to w Pol-
sce zagościła moda na „cudzoziemszczyznę”. Był to okres, w którym za umiejęt-
ność niezbędną dla dziewcząt uznano posługiwanie  się obcymi językami, stąd 
bardzo chętnie przyjmowano do pracy cudzoziemców i cudzoziemki. Z usług gu-
wernerów korzystały zarówno dzieci szlacheckie, jak i mieszczańskie191. Prywatni 
nauczyciele odgrywali dużą rolę w wielu domach magnackich. W XVIII stuleciu 
w ten sposób kształcono młodych Czartoryskich, Zamoyskich, Sanguszków, Sa-
piehów oraz Lubomirskich, a ich nauczycielami nierzadko byli wybitni intelektu-
aliści pochodzący z kraju i z zagranicy. Na uwagę zasługuje również stosunkowo 
duża liczba guwernantek, które przybywały do Polski od połowy XVIII wieku. 

Praca guwernera i guwernantki nie należała do najłatwiejszych, gdyż często lu-
dziom tym brakowało cierpliwości do swoich wychowanków. Pomimo pociągu 
do nauki i posiadanej wiedzy pracę swą wykonywali bez przekonania, nie umie-
jąc przy tym w odpowiedni sposób zainteresować tematem młodego szlachcica 
lub szlachcianki. Często z  powodu bezradności i  braku zdolności pedagogicz-
nych prywatni nauczyciele sięgali po różne sposoby wpajania wiedzy, nie rezyg-
nując nawet z bicia, które przez długie wieki było jedną z podstawowych metod 
wychowawczych. Bicie dzieci nie wynikało z  sadystycznych ciągotek rodziców 

190 [Jakub Antoni Jendrski], Mądra Indzienigierka Dwoch Domow dla siebie Albo Kazanie poka-
zane Na pogrzebie [...] Paniey Alexandry Radziminskiy Ciwonowey Szawdowskiey Podkomorzyney 
Zmudzkiey. Przez Wielebnego Xiędza [...] Doktora Pisma Swiętego Deffi  nitora Prowinciey Ruskiey y 
Litewskiey Regenta y Kaznodzieię Konwentu Wilenskiego Panny Maryiey na Piasku Zakonu Francisz-
kanskiego Dnia 20 Marca Roku 1652, Wilno [po 20 III 1652], k. [C3]v.–k. [C4].

191 Por. D. Żołądź–Strzelczyk, Dzieje edukacji kobiet..., s. 52–53. B. Popiołek („Za małego wieku 
nauczyłam się...” — różne drogi kształcenia kobiet w epoce saskiej, BHW, 1998, nr 1/2, s. 7) wspomi-
na, że zdobycie umiejętności posługiwania się obcym językiem, w tym głównie francuskim, dawało 
dziewczętom z  biedniejszych rodzin szansę na zatrudnienie np.  w  charakterze nauczycielek lub 
tłumaczek na magnackich dworach. Zob. też M. Kamecka, „Kogo bogowie nienawidzą, tego dozorcą 
małoletnich uczynili”. Uwagi o roli guwernera w rodzinie szlacheckiej w XVIII, [w:] Rodzina i gospo-
darstwo domowe..., s. 341–352.
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czy opiekunów, ale z przekonania, że jest ono rodzajem okazywanej mu miłości. 
O biciu dzieci wypowiadali się także polscy kaznodzieje, jednak według nich była 
to ostateczność, którą należało zastosować po wykorzystaniu pozostałych spo-
sobów. Nawet wtedy jednak wymierzanie ewentualnych kar cielesnych należało 
czynić z umiarem, nie w złości i bez okrucieństwa192. Karcenie miało dzieciom 
„dopomóc w szybkim wyjściu z okresu słabości fi zycznej i umysłowej, uważane-
go za najmniej chwalebny w życiu ludzkim”193. Podobnie sądzi Halina Wiśniew-
ska, której zdaniem czterysta lat temu stosunkowo niewielka wiedza z zakresu 
ginekologii, higieny, psychologii oraz powszechne stosowanie kary jako środka 
wychowawczego powodowały, że dziecko podporządkowane było surowemu 
posłuszeństwu wobec rodziców. Stosunek do dziecka różnicowano według płci. 
Od dziewczynek wymagano przede wszystkim uległości i pilnego wykonywania 
poleceń swoich rodziców. Owe radykalne poglądy podważa D. Żołądź–Strzel-
czyk, której zdaniem choć przez wieki rodzice nie potrafi li wczuć się w potrzeby 
swych dzieci i zrozumieć ich, to jednak na pewno je kochali. Bicie bowiem nie 
zawsze oznaczało przejaw sadystycznych skłonności. W przeszłości rodzicom nie 
brakowało miłości do swych pociech, ale raczej dojrzałości emocjonalnej, która 
mogłaby im pomóc dostrzec i poznać osobowość dziecka194.

Zatem w siedemnastowiecznej Polsce kary cielesne stanowiły popularną me-
todę wychowania, którą stosowano nie tylko w domach rodzinnych, ale również 
w  szkołach. W XVIII wieku zorientowano  się jednak, że bite i niejednokrotnie 
katowane przez rodziców dzieci stawały się nieczułe i zapadały na wszelkiego ro-
dzaju choroby psychiczne i dewiacje, które wzbudzały w nich agresję wobec ro-
dziców, nauczycieli, rówieśników, czy też zwierząt. Integralną częścią wychowania 
była również zabawa, która dla rozwoju intelektualnego dziecka miała dość istot-
ne znaczenie. Dziecko bowiem poprzez uczestnictwo w akcie zabawy wchodziło 
w świat dorosłego, poznawało siebie i  starało  się zrozumieć życie. Zabawa była 
także środkiem kulturotwórczym, a zabawki przedmiotami zawierającymi w so-
bie treści z zakresu kultury materialnej, duchowej i społecznej195.

192 Por. D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 216, s. 225; taż, Wychowanie dziecka w świetle staro-
polskiej teorii pedagogicznej, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego..., s. 100–101; A. Łysiak–Łątkow-
ska, O dzieciństwie w Polsce w XVIII wieku. Zarys problematyki, [w:] Między barokiem a oświeceniem. 
Edukacja, wykształcenie, wiedza, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2005, s. 192–193.

193 Por. J. Tazbir, Stosunek do dziecka..., s. 157. Zob. też tenże, Okrucieństwo w nowożytnej Euro-
pie. Prace wybrane, t. 2, Kraków 2000, s. 178–215.

194 H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej..., s. 40; D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 11.
195 Por. J. Tazbir, Stosunek do dziecka w okresie staropolskim, „Problemy Opiekuńczo–Wycho-

wawcze”, R. 35:1995, z. 3, s. 38, s. 40. Zob. też tenże, Staropolskie dewiacje obyczajowe, PHum, 1985, 
nr 7/8, s. 1–13; K. Kabacińska, W co bawiły się polskie dzieci w XVIII wieku?, [w:] Dziecko w rodzinie 
i społeczeństwie..., s. 87, 91.
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Dwór zarówno magnacki, jak i królewski był kolejnym miejscem, gdzie szla-
checkie i  magnackie panny mogły pobierać naukę. Dziewczęta nabywały tam 
ogłady oraz uczyły się czytania, pisania, śpiewu, gry na instrumencie, szycia, haf-
towania i  gotowania. Zdarzało  się, że wychowanie na dworze odbierały panny, 
które trafi ały tam po śmierci swej matki. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku 
Elżbiety Sieniawskiej, późniejszej kasztelanowej krakowskiej, która wcześnie osie-
rocona przez swą matkę Zofi ę z Opalińskich Lubomirską (zm. 1675), wychowa-
na została na dworze stryja Hieronima Augusta Lubomirskiego (zm. 1706) i jego 
żony Konstancji z  Bokumów (zm. 1709), a  później trafi ła na dwór Marii Kazi-
miery z racji wysokiej pozycji zajmowanej przez jej ojca Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego. W XVII wieku funkcję wychowawczą pełniły także dwory kró-
lewskie, spośród których najbardziej popularny stworzyła Ludwika Maria Gonza-
ga. Warszawski dwór królowej był bardzo liczny i stale rozbudowywany. W latach 
1646–1667 ów fraucymer liczył 118 kobiet, w tym 51 Polek, 47 Francuzek i 19 ko-
biet innej lub nieustalonej do końca narodowości. Z powodu przewagi liczebnej 
Francuzów i panujących na dworze zasad miejsce to stało się właściwie propagato-
rem języka, kultury, mody i obyczajów francuskich. Było to możliwe dzięki temu, 
że wraz z Ludwiką Marią do Polski zostali sprowadzeni tamtejsi uczeni, lekarze, 
aptekarze oraz damy dworu. Francuskie wzory z  zapałem przyjmowała arysto-
kracja polska, sceptycznie zaś nastawiona była do nich konserwatywna szlach-
ta, którą w dalszym ciągu kształcili jezuici i pijarzy196. Na dworze Ludwiki Marii 
Gonzagi wychowała się Konstancja Krystyna Wielopolska (zm. 1675), stolnikowa 
koronna. Wspomniał o tym kaznodzieja Ludwik Różycki, podkreślając że „Naj-
jaśniejsza Królowa Polska [...] za własną miała ją córkę, macierzyńskim zawsze 
pielęgnowała [ją — U. K.] afektem”197. Warto wspomnieć, że panny na swój dwór 
przyjmowała także Dorota z Ojźrzanowa Barżyna (zm. 9 IV 1613). Podczas wy-
chowywania młodych panien wojewodzina krakowska zwracała szczególną uwa-
gę na pogłębianie w nich pobożności, wrażliwości i dobroci, stąd „do komunii co 

196 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 262; U. Augustyniak, Sytuacja kobiet na dworach 
ewangelickiej szlachty i  magnaterii w  XVII wieku, [w:]  Między barokiem a  oświeceniem. Obycza-
je czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz, S. Achremczyka, Olsztyn 2000, s. 125–131; B. Popiołek, 
„Za małego wieku..., s.  6; S. Litak, Francuski nurt w wychowaniu i  szkolnictwie w Polsce w XVII 
i  XVIII wieku, [w:]  Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, 
pod red. F. Lenorta, K. Lutyńskiego, Poznań 1998, s. 140–141. Na temat działalności intelektual-
nej i kształcenia młodych dziewcząt skupionych wokół Ludwiki Marii Gonzagi zob. K. Targosz, 
Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko–francuskich stosunków nauko-
wych, Wrocław 1975; taż, Sawantki w Polsce w XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk 
dworskich, Warszawa 1997; A. Brzozowski, Podstawy fi nansowe działalności politycznej i społecznej 
królowej Ludwiki Marii Gonzagi, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. 1, s. 339–355.

197 [Ludwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska..., s. 10.
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tydzień Panny swe tak służbiste, jako i owe co dla ćwiczenia przy niej się bawiły 
przyprawowała — zgodę i miłość obopólną zalecała [...], śpiewać kazała”198.

Część dziewcząt niepobierających nauki na dworze magnackim wysyłano na 
naukę na specjalne pensje. Wychowanie na tych pensjach miało nieraz lichą war-
tość moralną, ponieważ ich właściciele „zgodnie z  duchem ówczesnej mo dy  — 
dbali jedynie o to, aby młodą pannę wyposażyć w umiejętność władania płynną 
francuszczyzną i jak największy powab towarzyski dla sukcesów w salonach, ho-
dując społeczeństwu napiętnowane przez publicystykę „cudzoziemki w  swoim 
własnym kraju”, nieznające dobrze języka i dziejów ojczystych”199. Podobnie uważa 
Joanna Dąbrowska, której zdaniem pensje świeckie nie stały na wysokim poziomie, 
ponieważ nikt tak naprawdę przed powstaniem Komisji Edukacji Narodowej nie 
sprawdzał kwalifi kacji naukowych i moralnych prowadzących je ochmistrzyń200.

Przełomem w  kształceniu stały  się pensje prowadzone przez zakonnice, 
w których uczono podstaw czytania, pisania oraz praktycznych zajęć związanych 
z  prowadzeniem domu. Nacisk położono w  nich także na modlitwę, codzien-
ny rachunek sumienia oraz stosowne przygotowanie  się do przyjmowania ko-
munii świętej. Na przełomie XVI i XVII wieku, w wyniku postanowień soboru 
trydenckiego, powstało wiele nowych zgromadzeń zakonnych, których celem 
było nauczanie. W zakonach takich oprócz trzech ślubów wieczystych — ubó-
stwa, czystości i  posłuszeństwa — nowicjuszki składały czwarty — nauczania. 
Do tego typu fundacji o charakterze szkolno–wychowawczym należały ss. pre-
zentki przy kościele św.  Jana Ewangelisty w  Krakowie oraz warszawska pensja 
panien wizytek, ufundowana przez królową Ludwikę Marię Gonzagę201. Szkoły 
dla dziewcząt prowadziły także bernardynki, klaryski, dominikanki, siostry mi-
łosierdzia, sakramentki, cysterki, karmelitanki, brygidki i benedyktynki202. Na-

198 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 40.
199 Por.  M.  Mitera–Dobrowolska, Zainteresowanie Komisji Edukacji Narodowej sprawą wy-

chowania dziewcząt, [w:] Komisja Edukacji Narodowej, Ł. Kurdybacha, M. Mitera–Dobrowolska, 
Warszawa 1973, s. 174. Pogląd ten potwierdza W. Urban (Nauczanie domowe a szkolne..., s. 207), 
którego zdaniem jeszcze do połowy XVIII wieku panowała moda, zgodnie z którą kobiety (szlach-
cianki) uczyły się pisać w języku ojczystym (!) dopiero po zamążpójściu. Na temat nauczania języka 
francuskiego w Polsce zob. też S. Litak, Francuski nurt..., s. 139–148.

200 J. Dąbrowska, Początki szkolnictwa żeńskiego — Instytut Guwernantek, [w:] Z dziejów pol-
skiej kultury..., s. 120.

201 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 263–264. Zob. też B. Popiołek, „Za małego wie-
ku..., s. 5–10; D. Żołądź–Strzelczyk, „Jako rządzić mają..., s. 53–63; E. E. Wróbel, Kobieta w kościele 
sarmatów, [w:] Studia i rozprawy ofi arowane profesorowi Tytusowi Górskiemu. Charisteria Tito Gór-
ski Oblata, pod red. S. Stabryły, R. M. Zawadzkiego, Kraków 2003, s. 315.

202 Na temat kształcenia sakramentek i benedyktynek zob. M. Borkowska, Liczebność i skład 
osobowy klasztorów benedyktynek kongregacji chełmińskiej, NP, R. 49:1978, s. 245–269; taż, Szkoła 
benedyktynek wileńskich, NP, R. 81:1994, s. 85–113; taż, Szkoła warszawskich sakramentek według 
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uka odbywała się zazwyczaj w budynkach klasztornych. Roman Pelczar, badając 
środowisko oświatowe Lwowa, podał, iż w  okresie nowożytnym istniało wiele 
łacińskich zakonów żeńskich, w których kształcono dziewczęta. Badacz zaliczył 
do nich bernardynki, klaryski, benedyktynki, sakramentki, kanoniczki regularne 
(duchaczki), szarytki, brygidki, dominikanki, karmelitanki trzewiczkowe i kar-
melitanki bose. Spośród wymienionych jedynie te ostatnie nie prowadziły eduka-
cji dla dziewcząt. Jako pierwsze nauczaniem kobiet zajęły się benedyktynki, a ich 
uczennicami były dziewczęta pochodzące z bogatych rodzin lwowskich. Rzadziej 
dziewczęta na wychowanie brały brygidki, ponieważ ich liczba jednorazowo nie 
przekraczała dziewięciu, a edukacja nie trwała u nich dłużej niż rok. Dziewczę-
ta uczyły się także u karmelitanek trzewiczkowych. Ważną funkcję wychowaw-
czą pełnił również klasztor sakramentek, a do ich wychowanek należały przede 
wszystkim córki szlacheckie203.

W  szkołach klasztornych uczyły głównie zakonnice, ale zdarzały  się także 
osoby świeckie. Początkowo ograniczano się do nauki czytania i pisania w języku 
ojczystym, a od połowy XVII wieku do obowiązkowego programu weszły także 
języki obce — francuski i niemiecki, podstawy arytmetyki, śpiew, gra na instru-
mentach, czasem malarstwo204. Panny kształcono także w zakresie elementarnej 
wiedzy z historii, geografi i i przyrody oraz uczono katechizmu i fragmentów hi-
storii biblijnej. Dziewczęta bez względu na stan, z którego się wywodziły, zdoby-
wały również praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia domu. Takie wykształce-
nie otrzymała Joanna Snopkowska (zm. przed 19 I 1671), chorążyna latyczewska, 
żona Karola Fredry z Pleszowic, którą w kazaniu pogrzebowym opisał Stanisław 
Frezer. Zdaniem duchownego Joanna w młodości „za klauzurą akomodując się we 
wszystkim w ostrości zakonnej przeżyła: sposobiąc afekt i zamysły swoje do świę-
tej nieśmiertelnemu Oblubieńcowi swemu miłości”205. Rodzice Joanny wychowa-

zachowanych źródeł, NP, R. 90:1998, s. 157–180; J. Gwioździk, Biblioteka panien benedyktynek łaciń-
skich we Lwowie (XVI–XVIII wiek), Katowice 2001; A. Szylar, Działalność oświatowa benedyktynek 
sandomierskich w latach 1616–1865, Lublin 2002.

203 R. Pelczar, Szkolnictwo we Lwowie w okresie przedrozbiorowym, [w:] Z dziejów polskiej kultu-
ry..., s. 204. Zob. też A. Szylar, Działalność wychowawczo–edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakon-
nych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku, Kraków 2012.

204 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 266. Na temat kształcenia dziewcząt w klasztorach 
zob. M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa 
1996; R. Pelczar, Klasztorne szkoły żeńskie w Polsce w XVI–XVIII wieku. Problematyka i perspektywy 
badawcze, NP, R. 89:1998, s. 95–109.

205 [Stanisław Frezer], Połow Do Wieczności Dwoch Iednorozcow W Sławnym Zwierzyncu, [...] 
PP. Fredrow Od Smierci Złowionych [...] Pana Karola z Pleszewic Fredra Starostę Krosinskiego y [...] 
Paniey Ioanny Snopkowskiey Chorążyney Latyczewskiey, Rodzonych, Przy spolnym Ich Mściow Po-
grzebowym Akcie, W  Kosciele Przemyslkim WW. OO. Karmelitow Bossych Kazaniem Ogłoszony 
przez [...] tegoż Zakony W Elwowie, [Lwów?] 1671, k. Dv.
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li swe dzieci w wielkiej pobożności. Dwie siostry nieboszczki były zakonnicami 
w zakonie karmelitańskim, Joanna zaś zdecydowała się na życie świeckie i wyjś-
cie za mąż, ale „stan świątobliwy małżeński wysokimi zdobiła przymiotami”206. 
W  klasztorze „łęczyckim Świątobliwych Panien Zakonu Premonstrateńskiego” 
wychowała się także Katarzyna Szczawińska (zm. 1661), starościna łęczycka, która 
„po śmierci rodziców swoich oddana tam, na duchownych i do zbawienia należą-
cych ćwiczeniach przez osiem lat trwała”207.

Największe zasługi na polu edukacji panien miały zakony „nauczające”, czyli 
wizytki, prezentki, sakramentki i benedyktynki, które opracowały pierwszy w Pol-
sce program wychowania dziewcząt. Znaczny wpływ wywarły także norbertanki 
i bernardynki. Opiekę wychowawczą i przekazywanie elementarnej wiedzy gwa-
rantowały również urszulanki, duchaczki, szarytki i  katarzynki208. Cenne infor-
macje na ten temat zawierają księgi rachunkowe, w których odnotowane zostały 
zapisy opłat za pobyt na zakonnej pensji, nazwiska i tytuły rodziców uczennic, po-
chodzenie terytorialne pensjonariuszek oraz wysokość uiszczonej kwoty. Wśród 
uczennic szkół klasztornych znaleźć można dziewczęta pochodzące z kręgów ma-
gnackich, szlacheckich i mieszczańskich, ponieważ nauka w takich zakładach była 
płatna. Zdarzało się, że do szkoły przyjmowano dziewczęta mniej zamożne, które 
na naukę dochodziły z miasta. Zasadę taką praktykowały prezentki, szarytki i ka-
tarzynki. Wnoszona opłata była potrzebna na wyżywienie, opał oraz pensję dla na-
uczycielek świeckich, które uczyły wychowanki gry na instrumentach, tańca lub 
śpiewu. Same zakonnice w szkołach klasztornych za swoją pracę dydaktyczną nie 
pobierały wynagrodzenia. Jeśli uczennica opuściła pensję przed upływem prze-
widzianego czasu — rodzice otrzymywali zwrot nadpłaconych pieniędzy. Czasem 
pensje bezpłatnie zamieszkiwały krewne zakonnic bądź neofi tki wywodzące się 
głównie spośród Żydówek i kalwinek. Sytuacja szkół przyklasztornych wyglądała 
różnie. Zależna była ona od rodzaju zgromadzenia oraz funduszy, którymi dyspo-
nowały zakonnice. Przy okazji należy wyjaśnić, że w przypadku tego rodzaju na-
uczania użycie słowa „szkoła” ma charakter umowny. Stanowiły je bowiem szkoły 

206 [Stanisław Frezer], Połow Do Wieczności Dwoch..., k. Dv.–k. D2.
207 [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz Ozdobny. Chwałą Polityczną y Duchowną okryty [...] 

P. Katarzynie Hrabiance na Skrzynnie Szczawińskiey, Łenczyckiey, Gąmbinskiey etc. Starościney. Na 
odprowadzenie z Krainy Smierci do niebieskich szczęśliwości, Przez [...] Zakonu S. Franciszka Oycow 
Reformatow Wielgopolskich Kaznodzieię; Th umskiego Poznańskiego. Nazaiutrz po Intodukciey tych 
że Oycow Reformatow w Kościele Szczawińskim Kazaniem pogrzebnym wystawiony. Roku Pańskiego 
1661. Dnia 21. Listopada [...], Poznań 1661, s. 787.

208 M.  Borkowska, Zakony żeńskie w  Polsce w  okresie potrydenckim, [w:]  Zakony i  klasztory 
w Europie Środkowo–Wschodniej X–XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt. Atlas 
ruchu zakonnego w Europie Środkowo–Wschodniej X–XX wiek. Lublin, 25–27 listopada 1993, pod 
red. H. Gapskiego, J. Kłoczowskiego, Lublin 1999, s. 233.
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nie tyle w  sensie formalnym, ile raczej faktycznym, gdyż były to grupy dziew-
cząt wychowywane i nauczane przez zakonnice w klasztorze. Termin szkoła miał 
w XVII wieku różne znaczenia, a w klasztorach żeńskich „szkołą” nazywano cza-
sem nowicjat209.

Najstarszy polski zakład wychowawczy zwany Domem Panieńskim lub Do-
mem Panien Ubogich, powstał w  Krakowie w  1627  r. Ufundowała go zamożna 
szlachcianka Zofi a z Maciejowskich Czeska, dzięki czemu dała początek nowemu 
zgromadzeniu panien prezentek. Była to pierwsza, we właściwym tego słowa zna-
czeniu, fundacja żeńskiej szkoły w Polsce, która powstała na wzór istniejącego od 
1595 r. zakładu dla opuszczonych dziewcząt przy kościele św. Eufemii w Rzymie. 
Mieściła się w dwóch kamienicach przy ul. Szpitalnej. Instytut ten został w 1660 r. 
przekształcony w  zgromadzenie panien prezentek, a  w  1698  r. w  klasztor, który 
przeniesiono na ul. św. Jana210. Krakowski zakład prezentek do 1644 r. znajdował się 
pod opieką jezuitów, którzy opracowali nawet jego statut. Zamysłem fundatorki 
było stworzenie szkoły dla sierot stanu szlacheckiego i mieszczańskiego. Do szkoły 
uczęszczały dziewczynki w wieku od 7 do 14 roku życia. Do pierwszej grupy nale-
żały sieroty lub córki ubogich rodziców, przez co pozostawały one na utrzymaniu 
zakładu. Drugą grupę tworzyły tak zwane konwiktorki, czyli dziewczynki oddane 
na jakiś czas do zakładu. Rodzice płacili tylko za ich utrzymanie, ponieważ nauka 
była za darmo. Trzecia grupa uczennic, dwa razy dziennie, dochodziła na zajęcia 
z miasta. Szkoła ta stawiała sobie za cel wychowanie religijno–moralne z przygoto-
waniem panien do roli żony i matki. Kształcenie intelektualne obejmowało jedynie 
naukę czytania, pisania i rachunków. Podczas pobytu w zakładzie dziewczęta ra-
czej nie miały kontaktu ze światem zewnętrznym. Ograniczone były także wizyty 
rodziców i słanie listów. Dużą wagę przywiązywano do doboru nauczycielek, któ-
rymi były zazwyczaj zakonnice, ale zdarzały się także dochodzące z miasta kobiety 
świeckie. U krakowskich prezentek wyselekcjonowane kandydatki na nauczycielki, 
liczące 15–16 lat, przechodziły następnie dwuletnią klasztorną probację, po której 
składały ślub dotyczący nauczania211. Życie codzienne w  zakładzie ułożone było 

209 Por. M. Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce..., s. 221, s. 231–232. Zob. też M. Dębowska, 
Kształcenie dziewcząt w  klasztorze norbertanek w  Imbramowicach w  XVIII wieku, [w:]  Historia 
świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, pod red. W. Bie-
laka, S.  Tylusa, Lublin 2006, s.  177–192; A.  Szylar, Edukacja dziewcząt w  szkołach klasztornych 
w XVIII w., [w:] Z dziejów polskiej kultury..., s. 223. Szczegółowe informacje na temat sytuacji zako-
nów nauczających podaje S. Litak, Z problemów edukacji dziewcząt w Polsce w XVII–XVIII wieku, 
KP, 1995, nr 3, s. 35–51.

210 Por. M. Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce..., s. 231–233; A. Karpiński, Kobieta w mieście 
polskim..., s. 286.

211 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 267; D. Żołądź–Strzelczyk, Wychowanie dziecka..., 
s. 101; A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim..., s. 289. Szerzej na temat pensji sióstr prezentek 
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dla dziewcząt według klasztornych przepisów. Program wychowawczy obejmo-
wał dbałość o stronę religijno–moralną, zapoznanie się z praktycznymi zajęciami 
kobiecymi, czyli pracami domowymi i gospodarczymi oraz rozwój intelektualny. 
Warto dodać, że program wychowawczo–pedagogiczny narzucał dość skromne 
wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla uczennic. Stąd w jego skład wcho-
dziły jedynie łóżko, skrzynia na ubrania, stół i ewentualnie ława212.

W  1652  r. królowa Ludwika Maria Gonzaga sprowadziła do Polski siostry 
miłosierdzia (Filles de la Charité), zwane potocznie szarytkami, które prowadziły 
szkoły dla sierot i ubogich. Szarytki osiedlone zostały przez królową w posiadłości 
na Tamce, gdzie w 1699 r. założyły Instytut św. Kazimierza. W tym zakonie nacisk 
położony został przede wszystkim na praktyczną naukę zawodu, by w przyszłości 
dziewczęta mogły same zarabiać na siebie. W 1654 r. królowa stała się także ini-
cjatorką sprowadzenia do Polski kilku zakonnic wizytek, które jako Zakon Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny (la Visitation de Sainte Marie) założone zostały 
w 1610 r. przez św. Franciszka Salezego i Joannę Franciszkę Frémiot de Chantal. 
W Warszawie wizytki podjęły nauczanie 27 czerwca 1655 r., ale na skutek wydarzeń 
politycznych musiały zawiesić swą działalność. Po dwuletniej przerwie powróciły 
do stolicy. Królowa sfi nansowała budowę klasztoru i szkoły na Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie z czasem kształciły się Francuzki z dworu królewskiego oraz córki 
magnackie, na przykład Anna Eufemia Radziwiłłówna, Zofi a Opalińska, Gryzelda 
Konstancja Zamoyska. Uczennicami warszawskiej pensji były także panny z miasta 
i 12 ubogich dziewcząt. W 1686 r. kształciło się tutaj 180 uczennic. Nad zakładem 
czuwała matka przełożona, a lekcje dawało sześć stałych zakonnych nauczycielek. 
Nauka odbywała  się rano i popołudniu. Obok tradycyjnych umiejętności wpro-
wadzono naukę religii, języka francuskiego, śpiewu oraz gry na instrumentach213.

zob. H. Barycz, Kartka z dziejów staropolskiego wychowania dziewcząt, NP, R. 4:1948, s. 157–178; 
J. Bar, Najstarsze dokumenty Panien Prezentek, NP, R. 7:1958, s. 277–298; tenże, Z dziejów zgroma-
dzenia Panien Prezentek, NP, R. 10:1959, s. 209–245; tenże, Z dziejów wychowania dziewcząt w daw-
nej Polsce (Zakład Panien Prezentek w Krakowie 1627–1948), „Prawo Kanoniczne” 1959, nr 3/4, 
s. 313–339; R. Gąsior, T. Matuła, Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627–1918, Lublin 
1998.

212 Por. H. Barycz, Kartka z dziejów..., s. 165; A. Szylar, Edukacja dziewcząt..., s. 221; R. Gąsior, 
T. Matuła, Szkoła Sióstr Prezentek..., s. 45–46.

213 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 268 A. Głowacka–Penczyńska (Kobieta w małych 
miastach..., s. 43) wnioskuje, że w szkole sióstr wizytek w latach 1655–1680 mieszczanki stanowiły 
22% uczennic, a dla 11% nie ustalono ich pochodzenia. Zob. też A. Szylar, „Naprzód zaraz wstaną, 
kiedy ich obudzą...”, czyli panny świeckie na edukacji u wizytek warszawskich w XVIII wieku, [w:] Per 
mulierem... Kobieta w dawnej Polsce — w średniowieczu i w dobie staropolskiej, pod red. K. Justy-
niarskiej–Chojak, S.  Konarskiej–Zimnickiej, Warszawa 2012, s.  211–230. Na temat krakowskiej 
fundacji sióstr wizytek zob. F. S.  Ignaszewska, Historia fundacji klasztoru SS. Nawiedzenia NMP 
(wizytek) w Krakowie (1681–1699), NP, R. 58:1983, s. 5–93.
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Pod koniec wieku pensję dla dziewcząt założyła w stolicy także królowa Ma-
ria Kazimiera d’Arquien Sobieska, która w 1687 r. sprowadziła Benedyktynki od 
Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu (Les benedictines de l’adoration 
perpetuelle du saint sacrement), zwane sakramentkami. Zakon ten założony został 
przez Katarzynę de Bar w 1653 r., a zatwierdził go papież Innocenty XI w 1676 r. 
Sprowadzonym zakonnicom królowa ufundowała plac na Nowym Mieście oraz 
darowała wiele pieniędzy na rozbudowę klasztoru. Pensja sióstr sakramentek była 
przede wszystkim szkołą dworską, ponieważ wykształcenie zdobywały tam córki 
magnatów oraz królewskich urzędników obcego pochodzenia214.

Istniały wypadki, że w klasztorach przebywały dziewczęta będące uczennica-
mi i  wychowankami konkretnej zakonnicy. Pobierały one lekcje w  prywatnych 
celach zakonnic. Zwyczaj ten był jednak zwalczany przez wizytatorów, ponieważ 
nie dawał jednakowego, dobrego wykształcenia dziewczętom oraz wprowadzał 
zamieszanie w części klasztornej. Prywatne uczennice były zazwyczaj bliższymi 
lub dalszymi krewnymi swoich nauczycielek, dlatego taka nauka odbywała się naj-
częściej na wyraźną prośbę rodziców215.

Zatem wychowanie klasztorne odpowiadało w  XVII wieku na konkretne 
zapotrzebowanie społeczne. Zarówno szlachta, jak i  mieszczaństwo doceniało 
sposób kształcenia swoich córek. Dziewczęta w zakładach prowadzonych przez 
zakonnice nabywały umiejętność czytania i pisania, jak również zdobywały prak-
tyczną wiedzę z zakresu prowadzenia domu, wychowywania dzieci i dobrych oby-
czajów. Należy dodać, że szkoły klasztorne były także sposobem na rekrutację do 
zakonów. Bogate magnatki z dużymi posagami były potrzebne, by pokryć wyso-
kie koszty utrzymania takich szkół. Magnateria i szlachta również widziała w tym 
własny interes. Zależało im bowiem na tym, by córki oddawane zwłaszcza do bo-
gatych klasztorów zostały w przyszłości ich ksieniami.

Jeśli chodzi o  kształcenie młodych protestantek, to pobierały one naukę 
w szkołach prowadzonych przez zakonnice bądź uczyły się u nauczycielek, które 
często były żonami pastorów. W Gdańsku od połowy XVI do połowy XVII wie-
ku działała koedukacyjna szkoła prywatna, a na drugą połowę tego stulecia przy-
pada rozkwit licznych szkół prywatnych, w  których w  1633  r. uczyło  się około 

214 Por. H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej..., s. 29; D. Żołądź–Strzelczyk, Miasto a możliwości 
edukacyjne córek mieszczańskich w epoce przedrozbiorowej, [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków 
Polskich. Przełomy w historii, Wrocław 15–18 września 1999. Pamiętniki, t. 3, cz. 4, pod red. K. Ruch-
niewicza, J. Tyszkiewicza, W. Wrzesińskiego, Toruń 2001, s. 280. Szerzej zob. B. Fabiani, Warszaw-
ska pensja panien wizytek w latach 1655–1680, [w:] Warszawa XVI–XVII wieku, pod red. A. Sołta-
na, A. Wawrzyńczyk, z. 2, Warszawa 1977, Studia Warszawskie , t. 24, s. 171–198; M. Borkowska, 
Szkoła warszawskich sakramentek według zachowanych źródeł, NP, R. 90:1998, s. 157–180; J. Party-
ka, „Żona wyćwiczona”..., s. 80–81.

215 Por. M. Borkowska, Panny siostry..., s. 85.
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120 dziewcząt i  722 chłopców. W  Poznaniu zaś od 1553  r. istniała szkoła bra-
ci czeskich, która założona została w domu wdowy Wojciechowej Sztametowej. 
Przyjmowano do niej dziewczęta z rodzin różnowierczych. Następnie została ona 
przeniesiona do domu Jakuba Ostroroga na przedmieściu św. Wojciecha, gdzie 
istniała do 1616 r. W Krakowie natomiast pod koniec XVI wieku prowadzeniem 
prywatnej szkoły trudniła  się szwaczka Lufrydowa (Zygfrydowa?). Córki arian 
miały szansę zdobyć średnie wykształcenie w prywatnych szkołach. Do tego typu 
placówek, należały — działająca do 1660 r. szkoła w Lusławicach nad Dunajcem 
oraz wszechnica ariańska w Raciborsku, gdzie naukę pobierała Katarzyna Morsz-
tynówna, przyszła żona Wacława Potockiego216.

Stwierdzić więc należy, że troska o własne dziecko w epoce nowożytnej zale-
żała przede wszystkim od poziomu dojrzałości rodzicielskiej i była indywidualną 
cechą każdej rodziny. W kształtowaniu osobowości młodej szlachcianki zwracano 
uwagę nie tylko na jej wychowanie, ale także na podstawową wiedzę. Dbano rów-
nież o jej rozwój duchowy, gdyż „nie radość, ani pociechę przynoszą rodzicom [...], 
ale żałość. Nie sprawują postronnych wdzięczności [...], ale obrzydzenie — owe, 
które więc nie w ćwiczeniu szlacheckim i pobożnym, ale w pieszczotach wycho-
wane bywają, które lata swoje młode na [...] baśniach i  nikczemnych pieśniach, 
na próżnowaniu i na taneczkach trwają”217. Zdaje się, że zgodnie z obowiązującym 
kanonem wychowywała swoje dzieci Katarzyna Szczawińska. Wspomniał o  tym 
Franciszek Wierusz Kowalski w słowach — „dał jej Bóg zacne Potomstwo, umiała 
mu Chrześcijańską dawać edukację, nie tak swobodnie i pieszczenie według ciała 
chowając, jako pobożne i  świątobliwe względem ducha w bojaźni Bożej ćwiczą-
c”218. Podobne podejście do wychowania swych dzieci miała Konstancja Krystyna 
Wielopolska, która wolała, by dziatki jej „nie piosenkami szpetnymi, nie zelżywym 
łajaniem, ale pamięć najpierw chrześcijańską zaprzątną nauką, na którą z czasem 
refl ektując się do boskiej bojaźni większy brać będą [przystęp — U. K.]”219. Spo-

216 Por.  K.  Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s.  73–74; J.  Partyka, „Żona 
wyćwiczona”..., s. 82; D. Żołądź–Strzelczyk, Dzieje edukacji kobiet..., s. 76.

217 [Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu płynąca, Przy pogrzebinach [...] P. Jana Szołdr-
skiego Cześnika Ziemskiego Kaliskiego, Także [...] Panien Barbary y Jadwigi Dwu Cor [...] Szołdrskich, 
Kazaniem żałobnym Przez Xiędza [...] Dziekana Lwoweckiego, Plebana Kamińskiego, W  Kościele 
Czempińskim, dnia II. Grudnia w Roku Pańskim 1662. W drogę wieczności Wyprawiona, Poznań 
[po I X 1663], k. F2–k. F2v.

218 [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz Ozdobny. Chwałą Polityczną..., s. 790. To samo zdanie 
znajduje się w oracji Bernarda Jasłowskiego, Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski Woiewo-
dziny Chełminskiey, Kowalewskiey, Knyszynskiey, Radzynskiey, Grodeckiey, etc. etc. Starosciny. Miane 
Przez [...] Zakonu S. Cistercienskiego Professa Wangrowieckiego Kaznodzieię Ordynalnego w Koście-
le Wangrowieckim WW. Oycow Cistercien Dnia 28. Marca. Roku od Narorzenia Pańskiego 1680, 
[b.m. b.dr., po 28 III 1680], k. D–k. Dv.

219 [Ludwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska..., s. 10.
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Kobieta w małżeństwie

sób nauczania kobiet w okresie nowożytnym właściwie sprowadzał się do trzech 
typów. Dziewczęta mogły pobierać naukę w domu pod opieką matki lub guwer-
nantki, uczęszczać na naukę do szkół przyklasztornych, albo nabierać ogłady na 
dworach magnackich. Były to miejsca, w których młode panny raczej wdrażano do 
„gorliwego wykonywania praktyk religijnych, przestrzegania manier towarzyskich 
i posługiwania się igłą”, niż dawano wykształcenie w jakichkolwiek przedmiotach 
naukowych220. Stąd należy wnioskować, że ówczesna edukacja za główny cel sta-
wiała sobie raczej rozwój osobowy niż wykształcenie intelektualne kobiet, a dobrze 
wychowana szlachcianka miała być pobożna, wstydliwa, małomówna, posłuszna 
rodzicom oraz uległa wobec męża, „aby w oczach jej, jako w zwierciadle — Małżo-
nek widziany był”221. Mowa wygłoszona przez Bartłomieja Wieczorkowskiego na 
pogrzebie Anny z Wierbna Ciświckiej (zm. 1628) pozwala wnioskować, że zmarła 
otrzymała właśnie takie wychowanie — „od tych tak pobożnych i szlachetnych ro-
dziców wszystkie cnoty Dobrodziejka szczodrobliwa prawem dziedzicznym wy-
czerpnęła. Tu mądrość, tu ludzkość, tu pokora, trzeźwość, pobożność; tu zgoda 
sąsiedzka i  małżeńska, tu stateczność, cierpliwość, wstydliwość; tu wdzięczność, 
tu łaskawość ku poddanym, tu dozór domowy zobaczymy”222. Również podczas 
wychowania Konstancji z Bobrku Lubomirskiej (zm. przed 26 III 1648), starościny 
krakowskiej, zwrócono szczególną uwagę na wstydliwość, stąd w dorosłym życiu 
stała  się ona usposobieniem tej cnoty. Bernardyn Jan Ludwik Skrobkowicz, gło-
sząc kazanie na jej pogrzebie, zaznaczył, że nie tylko „wstydliwa była, ale też kto 
by chciał wstyd odmalować, tedy by z niej malować trzeba”223.

Wielokrotnie wspomniano już, że w XVII wieku wychowanie kobiety i pod-
stawowe wykształcenie miało ją przygotować do roli dobrej żony i matki, gdyż 
„niewiasta mądra [jest — U. K.] na ozdobę domu swego”224, co podkreślił ksiądz 
Wawrzyniec Janowicz podczas pogrzebu Heleny Szemiotówny Stachowskiej 
(zm. przed 15 III 1668), skarbnikowej wiłkomirskiej. Stąd miejsce kobiety w ro-
dzinie stało  się także przedmiotem refl eksji ówczesnych teologów i  moralistów 
oraz ważnym elementem podkreślanym w mowach pogrzebowych. Powszechnie 
uważano, że kobieta–towarzyszka swego męża, zrodzona z jego żebra, winna być 

220 Por. J. Dąbrowska, Początki szkolnictwa żeńskiego..., s. 120; M. Borkowska, Panny siostry..., 
s. 78.

221 [Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy..., k. F2v.
222 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Anny Grabianki z Wierbna Ciswic-

ki..., k. C2.
223 [Jan Ludwik Skrobkowicz], Smierc Stroyna pod Wiosnę, Przy wyprowadzeniu Ciała [...] Pa-

niey Konstancyey z Bobrku Lubomirskiey, Starościney Generalney Krakowskiey, Spiskiey, Chmielnic-
kiey, Dopczyckiey, etc. Z Ambony w Kościele ś. Michała na Zamku dnia 26. Marca wystawiona. Przez 
[...] Zakonu Braciey Mnieyszey de Oservantia, Prowinciey Polskiey Prowincyała, Kraków 1648, s. 17.

224 [Wawrzyniec Janowicz], Reszta Pociech W Umbrach..., k. [D4].
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przez męża chroniona jako część jego własnego ciała. Ponadto to kobieta właśnie 
pełniła w rodzinie chrześcijańskiej rolę przodującą, gdyż poprzez wychowywanie 
dzieci miała wpływ na pierwsze lata ich życia. Taka postawa miała jednak swe 
konsekwencje, ponieważ ograniczała rozwój intelektualny kobiety, zawężając jej 
możliwości do macierzyństwa i administrowania domem „w dom patrzeć, co robi, 
a w domu ją z jej roboty poznawać potrzeba”225, jak zauważył Andrzej Radawiecki 
na pogrzebie Reginy z Oleśnickich Firlejowej. Obowiązkiem męża było dostarcza-
nie środków do życia. Skrzętna żona zaś zająć się miała zarządzaniem, oszczędza-
niem i pomnażaniem domowego majątku.

Podsumowując zagadnienie, warto zaznaczyć, że pod względem teoretycznym 
i  normatywnym związek małżeński funkcjonował jako święty sakrament, jako 
część struktury społecznej oraz jako instytucja, w której mąż i żona mieli ściśle 
określony zakres obowiązków. Humaniści ponadto zwrócili uwagę na sferę uczu-
ciową pomiędzy małżonkami, która miała być istotnym, ale nie najważniejszym 
elementem związku małżeńskiego. Wprawdzie synonimem szczęścia było uczu-
cie odwzajemnione, jednak nie zawsze musiało ono występować w ówczesnych 
małżeństwach. Ślub kobiety był ważny tylko wówczas, gdy nie sprzeciwiał się mu 
mężczyzna, w którego władzy pozostawała (ojciec, opiekun lub brat). Były jednak 
i pozytywne strony wejścia szlachcianki w stan małżeński. Otóż dzięki niemu zy-
skiwała ona wyższy status społeczny, a poprzez macierzyństwo wypełniała rolę, do 
której została stworzona. Ciężko bowiem „w małżeństwie być ni panną, ni matką, 
ciężary małżeńskie ponosząc, owocu małżeństwa pociechy nie zażyć”226, pisał Mi-
kołaj Kmita w kazaniu wygłoszonym przy egzekwiach Zofi i z Ostroga Lubomir-
skiej (zm. 1622), podczaszyny koronnej, żony Stanisława. Małżeństwo i posiada-
nie dzieci — było fundamentem stworzenia rodziny, która od zawsze uchodziła za 
podstawową komórkę społeczną.

2.3. Społeczna rola kobiety
Dwie podstawowe kategorie, do których zostały przypisane kobiety w baroku, to 
małżeństwo lub zakon, choć druga z wymienionych dotyczyła jedynie katolickiej 
części społeczeństwa. Istniały także funkcje pośrednie, które właściwie napisało 
samo życie. Kobiety spełniały  się bowiem jako samotne rezydentki w  domach 
swoich krewnych, wśród których sporo było panien ślubujących dożywotni celi-
bat, oraz jako hojne i dobroczynne wdowy.

225 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 12. Zob. też B. Rok, Po-
radnik Józefa Legowicza..., s. 87–93, gdzie dokładnie wymienione zostały obowiązki męża wzglę-
dem żony, oraz żony względem męża.

226 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] P. Zophiey Xiężny z Ostroga..., s. 103.
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Społeczna rola kobiety

Jak już wspomniano w oracjach znajduje się sporo wiadomości na temat fi lan-
tropii kobiet. Wiele z nich wspomagało biedne kobiety i szanowało swoją służbę, 
często wstawiając się za nią do swego męża. Ponadto, szczególnie zamożne biało-
głowy, zajmowały  się powiększaniem funduszy szpitalnych, wspieraniem bractw 
miłosiernych oraz tworzeniem schronisk dla wdów i  starych panien, ponieważ 
„kto miłuje Boga, ten i przyjacioły Boskie kocha. Przyjaciele Boscy — są Kapłani, 
Zakonnicy, Duchowni, ludzie utrapieni i ubodzy”227. Wśród fundatorek wymienić 
należy m.in.: Reginę Wołłowiczównę Kurczową (zm. przed 11 II 1631), starościnę 
upitską; Annę Jadwigę Woyniankę Sapieżynę, (zm. 1642), wojewodzinę brzeską; 
Marcjannę z Daniłowiczów Koniecpolską (zm. 1646), wojewodzinę ruską; Zofi ę 
z Mikołajewskich Zalewską (zm. przed 4 II 1647), pisarzową ziemską sieradzką; 
Barbarę z Pilcy Przyłęcką (zm. przed 17 II 1650), kasztelanową oświęcimską; Kata-
rzynę Szczawińską (zm. 1661), starościnę łęczycką; Barbarę z Zochowskich Minto-
ft ową Czyżową (zm. przed 4 II 1677), podkomorzynę wileńską; Marię Annę z Kaza-
nowskich Jabłonowską (zm. 1687), wojewodzinę i generałową ziem ruskich, czy też 
księżnę Katarzynę z Sobieskich Radziwiłłową (zm. 1694). Ważną rolę dobrodziejki 
odgrywały także w dziedzinie życia kościelnego, gdzie udzielały się charytatywnie 
i wychowawczo oraz zabiegały o materialną stronę funkcjonowania wspólnoty re-
ligijnej. Ten obszar życia umożliwiał działanie zarówno mniszkom, jak i kobietom 
świeckim, spośród których najaktywniejsze były wdowy, zwłaszcza te w podeszłym 
wieku, posiadające więcej swobody i zaplecze fi nansowe. Zatem należy uznać za 
słuszne stwierdzenie, że to właśnie Kościół ułatwiał kobietom pozarodzinną i po-
zaekonomiczną działalność, która poprzez dostęp do konfraterni religijnych i zgro-
madzeń tercjarskich organizowała im kształcenie i wskazywała pobożne uczynki, 
których spełnianie miało zapewnić im wieczne zbawienie228.

Rozważania należy rozpocząć od samotnych kobiet, które, mimo zaleceń ko-
ścielnych i prawnych nawołujących do zawarcia związku małżeńskiego, stanowiły 
prawie kilkanaście procent społeczeństwa. Były to stare panny — rezydujące na 
dworach, służące oraz zakonnice. Z politowaniem o losie samotnych kobiet wspo-
mina F. Leśniak, uznając staropanieństwo za „dopust boży”. Jego zdaniem niewia-
sty, które nie zdecydowały  się na zamążpójście w odpowiednim czasie, „goniły 
litościwe spojrzenia dostojnych matron”229, jak również stawiano je za przykład, 
kiedy wspominano o  zmarnowanym życiu. Kobietom samotnym ograniczano 
prawo dziedziczenia i dysponowania własnym majątkiem. Samotne niewiasty po-

227 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 61.
228 Por. A. Karpiński, Fundacje posagowe w dużych miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., 

KH, R. 105:1998, nr 1, s. 12, p. 55; tenże, Kobieta w mieście polskim..., s. 208; E. E. Wróbel, Kobieta 
w kościele sarmatów..., s. 311.

229 F. Leśniak, Rodzina mieszczańska..., s. 270.
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święcały się zazwyczaj swej najbliższej rodzinie, wstępowały do zakonu, a w skraj-
nych przypadkach zasilały szeregi żebraków i wędrownej biedoty230.

Warto także wspomnieć o służących, gdyż często w oracjach kaznodzieje pod-
kreślają dobry stosunek pani do swoich pokojówek bądź wspominają o fundacjach 
przez nią czynionych w celu poprawy nędznego losu tych kobiet. Za szczególnie 
dobrą panią dla swych sług uchodziła księżna Anna ze  Sztemberku Ostrogska, 
która „nie tylko się nie mściła, ale też dobrze za złe oddawała [...] i wielkie łaski po-
kazywała”, a poddani zewsząd „do niej przystęp mieli”231. Dobre wspomnienia po 
sobie pozostawiła także Anna z Labiszyna Broniewska (zm. 1641), która w oczach 
swej czeladzi uchodziła za miłosierną panią, odznaczającą się łaskawością i wielką 
dobroczynnością232. Litość wobec poddanych okazywała również Konstancja Kry-
styna Wielopolska (zm. 1675), która „sama nie tylko bić, łajać, ale gniewać się [na 
nich — U. K.] prawie nie umiała”. Ponadto wstawiała się za nimi do swego męża, 
który „nie chcąc jej żalu, do rozrzewnienia przywodzić, musiał i winnym zasłużo-
ne częstokroć odpuszczać karanie”233.

Służbę żeńską określano w  źródłach dość nieprecyzyjnie, jako „dziewki”, 
„służbiste”, „niewiasty” i „białogłowy”. Przypuszczać można, iż pod tymi termi-
nami kryły się nisko wykwalifi kowane osoby, zatrudnione przy prostych pracach 
w obejściu i gospodarstwie. Często służące zaczynały swoją pracę zawodową już 
w wieku 10–12 lat. Wśród żeńskiej służby spotkać można także wdowy oraz sta-
re panny mające długoletni staż. Biedne kobiety poprzez pracę chciały uzbierać 
fundusze na posag, by wyjść za mąż i zmienić swoje dotychczasowe życie. Wiele 
jednak trudniło się tą pracą przez całe życie. Czeladź i służba domowa pracowała 
głównie za kąt, wyżywienie i  skromną odzież, ponieważ rzadko za wykonywa-
ną pracę otrzymywano jakiekolwiek pieniądze. Na własny rachunek pracowały 
zazwyczaj praczki, szwaczki, piwniczne oraz szynkarki, na czas określony w za-
kładach rzemieślniczych zatrudniano także achtelenki (najemne wyrobnice) i po-
sługaczki. Osobami szczególnie pożądanymi były mamki i  niańki, które często 
karmiły i wychowywały szlacheckie i mieszczańskie dzieci. Ta kategoria sług za-

230 Por. K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 61–62; F. Leśniak, Rodzina 
mieszczańska..., s. 270.

231 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k. E2v.–k. E3.
232 [Jan Bythner], Błogosławieństwo Umieraiących w Panu albo Sermon Pogrzebny Przy oddaniu 

Ziemi Slachetnego [...] niekiedy Paniey Anny Hrabianki z Labiszyna Broniewskiey, Ie[go] Mci Pana 
Hieronyma z Broniewa Broniewskiego ukochaney Małżonki, Ciała w Debnickim odprawiony Kościele 
Przez [...] Sługi Słowa Bozego na ten czas w Zborze Dębnickim, XI. Iuniij Roku Panskiego M. DC. XLI, 
Leszno [1641], k. Eijv.

233 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu..., s.  35, oraz [Lu-
dwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska..., s. 23–24.
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trudniana była też przez miejskie magistraty do opieki nad niechcianymi i porzu-
conymi dziećmi234.

Egzystencja służących układała  się bardzo różnie, niektóre były bite, wyko-
rzystywane, a  nawet gwałcone przez swoich panów, inne zaś żyły w  przyjaźni 
z właścicielami domu. Zawód ten charakteryzował się dość dużą rotacją, na któ-
rą wpływ miały — niewystarczające kwalifi kacje, złe stosunki z  pryncypałami, 
ucieczki z powodu popełnionego przez dziewczynę przestępstwa, śmierć praco-
dawcy, czy też korzystne zamążpójście. Skład żeńskiej służby domowej był róż-
norodny. Znajdowały się pośród nich kobiety charakteryzujące się dość dużą roz-
wiązłością, jak również takie, które prowadziły się dobrze. W przypadku pierwszej 
z wymienionych grup mnogość partnerów i niemoralność prowadziły je zazwy-
czaj do urodzenia niechcianego dziecka, co łączyło  się z  wyrzuceniem z  pracy. 
Ich przeciwieństwem były niewiasty religijne, miłosierne, należące do konfraterni 
różańcowych i szkaplerznych, spośród których najbardziej zasłużone mogły liczyć 
na pochówek w kościołach przyklasztornych235.

Służące mieszkały zazwyczaj w znajdujących się na zapleczu właściwego bu-
dynku mieszkalnego tak zwanych tylnich domach, piwnicach, poddaszach. Nie-
które z nich w testamencie miały zapisane prawo do dożywotniego użytkowania 
owych komórek. Pracodawca musiał dbać o zaopatrzenie ich w odzież i obuwie. 
Troska o służbę miała się także przejawiać w dbaniu o ich zdrowie. Na temat He-
leny z Raciborska Tarłowej (zm. 1677), hrabiny na Melsztynie, reformat Ludwik 
Różycki powiedział, że „wszystkim ubogim, nędznym, utrapionym, poddanym [...] 
Pańską wyświadczyła protekcję, litowała [się — U. K.], broniła, żadnej, ile mogła 
— czynić nie dała im opresji”236. Podobnie postępowała Zofi a z Mielca Chodkie-

234 Por.  A.  Karpiński, Kobieta w  mieście polskim..., s.  88; A.  Głowacka–Penczyńska, Kobieta 
w małych miastach..., s. 92. M. Kopczyński (Rodzinne gniazdo? Mieszkańcy szlacheckich dworów 
w XVII i XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego..., s. 93, p. 39) podaje, że przeciętny 
wiek służby szlacheckiej wynosił 37,9 lat dla mężczyzn i 31,6 dla kobiet, co mogłoby wskazywać na 
jej zawodowy charakter.

235 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 73; A. Karpiński, Żeńska służba domowa w miastach pol-
skich w drugiej połowie XVI i w XVII w.,[w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza 
po wiek XX. Materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 20–22 maja 1991 r. w Warszawie, 
pod red. J. Sztetyłły, Warszawa 1992, s. 46. Na temat brutalnego traktowania służących przez swych 
panów zob. A. Karpiński, Wbrew prawu i moralności. Dziecko jako ofi ara przemocy, agresji i de-
prawacji w miastach polskich w XVI–XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego..., s. 248, 
s. 255–256.

236 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy..., s. 18. Zob.  też [Miko-
łaj Bernett], Obraz świątobliwego życia w pańskich i senatorskich pałacach wykonterfektowany [...]
P. Maryi Anny z Kazanowa Jabłonowskiej, Woiewodziny i Generałowey Ziem Ruskich Hetmanowey 
W. Koronney przez Kapłana Soc. Jesu. Przy zwyczajnym dorocznym Ochodzie w roku 1696 w Kolle-
gium Lwowskim wystawiony, Lwów [1696], s. 64–66.
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wiczowa (zm. 1618), wojewodzina wileńska, która „domowym sługom i służebni-
com, wychowanicom i ich potomstwu, jako wiele dobrego uczyniła, ci wiedzą, co 
brali”237. Ciekawie też na temat Zofi i z Warzymowa Szczawińskiej wypowiedział się 
kaznodzieja Hiacynt Przetocki. Zdaniem duchownego zmarłej wojewodzinie — 
„nie śmierdział dymny kmieć i kmieciuchna; odarty mieszczanin i mieszczka; ubo-
gi szlachcic i szlachcianka [...] Kazała każdego puścić do pokoju i z każdym się do 
woli pytając, czego by chciał, pięknie rozmówiła. Wiedząc, że słodki jej Zbawiciel, 
takimi się nie brzydził, ale owszem przypuszczał ich do siebie”238.

Istniały różne formy opieki społecznej, które wspomagali zamożni ludzie. Sze-
roko na tym polu działały także szlachcianki. Do wyspecjalizowanych instytucji 
tego typu należały tak zwane banki pobożne, które związane z  Bractwami Mi-
łosierdzia — udzielały ubogim bezprocentowych lub niskoprocentowych poży-
czek pod zastaw ruchomości. Inną formą pomocy były fundacje posagowe oraz 
fundusze przeznaczone na bezpłatną kąpiel ubogich, na sukno dla nędzarzy bądź 
darmową opiekę medyczną i lekarstwa. Szczególnym przykładem opieki pana lub 
pani nad swoimi sługami było także zabieganie o odpowiedni ożenek dziewcząt. 
Stąd w XVII wieku funkcjonowały tak zwane „skrzynki św. Mikołaja”, które gro-
madziły środki potrzebne do uposażenia niezamożnych panien. Kwoty wydawane 
w ramach tej pomocy nie były małe. Czasem panowie wyprawiali również wesela 
swoim służącym, głównie kobietom239. Litością i  wrażliwością na ludzką nędzę 
odznaczała się Katarzyna Szczawińska (zm. 1661), starościna łęczycka, która zda-
niem reformata Franciszka Wierusza Kowalskiego — „wielkie ubogim czyniła jał-
mużny, miłosierne uczynki, bo panny [...] do klasztorów przysposabiała” a innym 
dawała posagi240. Ciekawą postacią była także Angela Febronia z Koniecpolskich 
Wielopolska, stolnikowa koronna, która „gdy się dowiedziała, iż jaka szlachcian-
ka, choć najuboższa, przez jakiś czas przed pokojem czekała — gromiła bardzo 
czeladkę, iż jej zaraz o  jej przyjściu nie powiedziano [...] A żeby był do niej ła-
twiejszy każdej i najuboższej przystęp, nie była zbytnio poważnych obyczajów, ale 

237 [Stanisław Rochowicz], Kazanie przy Exequiach [...] Paniey Zofi ey z Mielca Chodkiewiczowey 
Hrabi ze Szkłowa na Bychowie Woiewodziney Wileńskiey Hetmanowey W. X. Lith. Czynione. Przez 
[...] W Wilnie w Kościele ś. Katarzyny Zakonnic Reguły świętego Benedikta. 22. Maia. Roku 1619. 
Eccl. 30.[w. 17]. Lepsza iest śmierć, niźli żywot gorzki, y odpocznienie wieczne, niźli długo trwaiąca 
choroba, [...], Wilno [po 22 VI 1619], Wilno 1619, k. [B4]v.

238 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. E3v.
239 Por. A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim..., s. 210–21; E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzi-

na w Polsce..., s. 220–222. E. Kizik (Gdańskie ordynacje..., s. 196) wspomina, że zgodnie z gdańskimi 
oraz analogicznymi toruńskimi i elbląskimi ordynacjami chlebodawcy pokrywali koszty wesel i po-
grzebów swojej służby. Czeladź bowiem według prawa wchodziła w skład tak zwanej rodziny go-
spodarczej, za którą był odpowiedzialny właściciel domu. Pan odpowiadał także za wszelkie prze-
winienia dziewek i pachołków w kwestii naruszenia ordynacji o świętach rodzinnych i ubiorach.

240 [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz Ozdobny. Chwałą Polityczną..., s. 797.
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prostych, szczerych i staropolskich”241. Również Konstancja z Lubomirza Czarn-
kowska (zm. 1646), „wiele sierot i ubogich szlacheckich dziateczek” wspomagała 
i na swym dworze miłosiernie wychowywała242.

Do uposażania ubogich panien, będących na służbie, nawoływali w tym czasie 
także kaznodzieje i świeccy moraliści, którzy w swych kazaniach starali się opisać 
niebezpieczeństwo płynące z życia w samotności. Pomiędzy XVI a XVIII wie kiem 
istniało na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów ponad 50 fundacji posago-
wych, które stały się podstawą funkcjonowania 20 miejskich „skrzynek św. Mi-
kołaja”. Do grupy najczęściej uposażanych panien należały mieszczańskie córki, 
ale zdarzały  się także biedniejsze szlachcianki. Warto zaznaczyć, że zwłaszcza 
w  Wilnie — fundusze niezbędne do zamążpójścia otrzymywały najczęściej ko-
biety, które po raz pierwszy wychodziły za mąż, rzadziej zaś wdowy. Spośród nie-
zamężnych panien pierwszeństwo miały też sieroty. Wysokość wypłacanej kwoty 
nie była duża, ale mimo wszystko mogła ona podnieść wartość dziewczyny na 
miejscowym „rynku matrymonialnym” 243.

W ramach podsumowania warto zaznaczyć, że w baroku służba nie była za-
jęciem wstydliwym, niezależnie od tego, czy usługiwało  się na wielkopańskim 
dworze, czy w rodzinie mieszczańskiej. Wśród służby we wszystkich warstwach 
społecznych można było spotkać także wychowanków (wychowanice), czy wręcz 
krewnych pracodawców, co stanowiło z jednej strony pewną formę pomocy w sto-
sunku do uboższych członków swej familii, z drugiej zaś był to sposób na zdobycie 
ogłady, doświadczenia i nauczenia się zawodu. Dobra i zaufana służba pełniła za-
zwyczaj swoją funkcję dożywotnio, starzejąc się przy boku zaprzyjaźnionej rodzi-
ny. Należy dodać, że na dworze magnackim zatrudniano największą liczbę służby, 
która rekrutowała się z różnych warstw społecznych. Ze względu na pełniące tam 
funkcje służący podzieleni byli na dwie podstawowe kategorie — dworzan, którzy 
otrzymywali wynagrodzenie od pana, przez co zobligowani byli do posług na jego 
rzecz, oraz służbę domową, która odpowiedzialna była za sprawne funkcjonowa-
nie dworu. Charakterystyczną cechą dworów magnackich była liczebna przewaga 
męskiej służby nad żeńską. Wynikało to, jak można wywnioskować, z chęci za-

241 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana..., 
s. 31–32.

242 [Wojciech Pigłowski], Rzeka Pokoiu y Strumien..., k. C3.
243 Por. A. Karpiński, Wileńska skrzynka św. Mikołaja z XVII wieku i jej podopieczne, [w:] Cała 

historia to dzieje ludzi..., s. 219–220, s. 224–226; tenże, Krakowskie fundacje posagowe dla nieza-
możnych panien w XVII i XVIII w., [w:] Ludzie — kontakty — kultura XVI–XVIII w. Prace ofi aro-
wane Profesor Marii Boguckiej, pod red. J. Koweckiego, J. Tazbira, Warszawa 1997, s. 92–100; tenże, 
Fundacje posagowe..., s. 3–20. Na temat uposażania młodych panien zob. też L. Kajzer, Posag wo-
jewodzianki kujawskiej z połowy XVII wieku, KHKM, R. 36:1988, nr 1, s. 61–76; C. Kuklo, Kobieta 
samotna w społeczeństwie....
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manifestowania zamożności danego rodu, gdyż służba męska w tym czasie była 
wyżej opłacana244.

Część kobiet, wybierając samotność, decydowała  się na życie za klasztorną 
furtą, gdyż „Bogu poślubione dziewice” czekały za to „uciechy [...], szczęścia i we-
sela”245. Stąd w krajach, w których istniały zakony, więc także w Rzeczypospolitej, 
kobiety mogły przynajmniej w teorii wybrać pomiędzy vita activa, czyli życiem 
rodzinnym i  macierzyńskim, a  vita contemplativa — poświęconym Bogu. Czę-
ściej jednak decyzję o  wyborze życia konsekrowanego podejmowali w  imieniu 
swej córki rodzice. Był to bowiem najprostszy i najtańszy sposób na uchronienie 
majątku rodzinnego przed nadmiernym rozdrobnieniem. Klasztor miał być także 
alternatywą życiową dla tych kobiet, które nie chciały wychodzić za mąż, oraz 
stanowił miejsce samorealizacji intelektualnej i artystycznej, która była niemożli-
wa w obrębie rodziny. Z poglądem tym zgadza się Joanna Partyka, według której 
klasztory były miejscem, gdzie kobiety mogły zdobyć przynajmniej minimalne 
wykształcenie, a także rozwijać literackie talenty, „co można interpretować jako 
pewną formę wolności”246. Wolność badaczka tłumaczy dalej w dwojaki sposób. 
Za klasztorna furtą miała być to bowiem „wolność od” — patriarchalnej władzy 
ojca, braci, męża, jak również „wolność do” — aktywnego uczestniczenia w kultu-
rze i twórczości literackiej247. Ponadto kobieta w klasztorze unikała śmierci w po-
łogu, na którą narażona była znaczna liczba niewiast. Zazwyczaj kobiety decydo-
wały się na wybór klasztoru, ulegając naciskowi ze strony rodziny. Zdarzały się 
jednak i  takie, które podjęły samodzielną decyzję o  wyborze życia zakonnego. 

244 Por. E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce..., s. 218; I. Kulesza–Woroniecka, Pozycja 
służby w strukturze i organizacji dworu magnackiego w XVIII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo 
domowe..., s. 329–340.

245 [Aleksander Lorencowic], Kazanie Pogrzebne miane w roznych załobnych okazyach Przez 
[...] Prowinciała Polskiego Societatis Iesu. W  Koleium Kaliskim Societatis Iesu. Drukowane. Roku 
Pańskiego 1670, [Kalisz 1670], s. 193.

246 J. Partyka, Mężne niewiasty za klasztorną furtą: paradoksalna wolność kobiet, czyli ucieczka 
od rodziny, [w:] Społeczeństwo staropolskie..., s. 196.

247 Por. tamże, s. 197; M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 157; taż, Kobieta w społeczeństwie polskim 
XVI–XVII wieku, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. II, pod red. A. Żar-
nowskiej, Gdańsk–Toruń 1995, s. 4; M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 94. K. Kaczor–Scheitler 
(Działalność pisarska polskich zakonów żeńskich w dobie baroku, „Acta Universitatis Lodziensis”. 
Folia Litteraria Polonica, T.13:2010, s. 77) podaje, że zakony żeńskie w XVI i XVII wieku były miej-
scem nie tylko przeżyć wewnętrznych, modlitw i kontemplacji, ale także środowiskiem, w którym 
rozwijało się życie literackie. J. Sarcevičienė (Kobieta..., s. 265) pisze, że w niektórych litewskich 
rodach magnackich rozpowszechnił  się zwyczaj wysyłania córek do klasztoru, by zapobiec nad-
miernemu rozdrobnieniu rodzinnego majątku. Taka sytuacja miała miejsce w np. u Wołłowiczów, 
gdzie na przestrzeni XVI–XVIII wieku trzy Wołłowiczówny były mniszkami klasztoru brygidek 
w Grodnie, cztery — benedyktynkami w Wilnie i jedna — wileńską karmelitanką.
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Najbardziej znanym przykładem są Magdalena Mortęska (ok. 1554–1631) i Anna 
Maria Marchocka (1603–1652), które wstąpiły do klasztoru bez zgody rodziny248.

Niektóre szlachcianki wychodziły za mąż wbrew własnej woli i  dopiero po 
śmierci męża wstępowały do zakonu. Nie zostawały jednak zakonnicami, ale rezy-
dentkami klasztoru. Owe rezydentki wpłacały zazwyczaj pokaźne sumy na rzecz 
danego konwentu, przez co niektóre z nich uzurpowały sobie prawo do wydawania 
decyzji odnośnie do jego funkcjonowania i zakłócały panujący tam spokój. Rezy-
dujące w danym klasztorze matrony nie podlegały klauzuli, ponieważ mieszkały 
osobno i zazwyczaj posiadały własne kaplice do modlitwy. W ten sposób opiekę 
na starość zapewniły sobie księżna Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka (zm. 1672) 
u bernardynek w Lublinie, Katarzyna z Zakliczyna Brzechwina (zm. 1660), pod-
komorzyna wendeńska, w  klasztorze bernardynek św.  Kolety w  Krakowie oraz 
Barbara Tarłowa (zm. 1613), starościna sochaczewska, u benedyktynek w Toru-
niu, gdzie ksieni Zofi a Dulska była jej rodzoną siostrą. Wdowy zamieszkiwały 
u  brygidek, karmelitanek bosych, wizytek, bernardynek oraz sakramentek. Za-
konem, który w zasadzie nie przyjmował podstarzałych, samotnych kobiet, były 
benedyktynki. Kroniki klasztorne zawierają szereg danych mówiących o uczest-
nictwie wielu świeckich dam w uroczystościach zakonnych, zainteresowaniu się 
przez nie życiem duchownym zakonnic i próbach zbliżenia do tych kręgów249.

Przed soborem trydenckim żeńskie zgromadzenia zakonne powstawały dzię-
ki książęcym lub magnackim fundacjom. Niektóre jednak założone zostały przez 
grupę ubogich kobiet utrzymujących się z pracy własnych rąk. Były to zazwyczaj 
zgromadzenia skupiające świeckie kobiety, zwane trzecim zakonem lub tercjarka-
mi. W baroku zaś, jak pisze Małgorzata Borkowska — „w szczupłym gronie ludzi, 

248 Por. D. Żołądź–Strzelczyk, Dzieje edukacji kobiet..., s. 20. Zob. też K. Targosz, Piórem zakon-
nicy...; K. Górski, Zofi a Dulska ksieni toruńska i jej spór z Magdaleną Mortęską ksienią chełmińską 
o reformę zakonu, NP, R. 25:1966, s. 155–178; tenże, M. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie 
trydenckiej w Polsce, NP, R. 34:1971, s. 131–176; tenże, Anna Maria Marchocka m. Teresa od Jezusa 
(1603–1652) karmelitanka bosa, NP, R. 41:1974, s. 21–28; W. Grupiński, Autobiografi a Marianny 
Marchockiej a piśmiennictwo ascetyczno–mistyczne XVII wieku. Inspiracje i kontrowersje badawcze, 
[w:] Kobieta epok dawnych..., s. 173–185.

249 Por. M. Borkowska, Panny siostry w roli instytucji usługowej. Czego oczekiwało społeczeństwo 
od klasztoru żeńskiego w XVII i XVIII wieku, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i no-
wożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 
8–11  V 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i  Instytut Historyczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego, pod red. M. Derwicha, A. Pobóg–Lenartowicz, Opole–Wrocław 1996, s. 60; K. Tar-
gosz, Piórem zakonnicy..., s. 159, oraz [Adrian Kazimierz Papużyński], Requialne Alleluia dźwię-
kiem Trąb Iordanowskich zformowane przy Exequiach Swiętey Pamięci [...] P. Katarzyny z Zakliczy-
na Brzechffi  ny Podkomorzyny Wendenskiey w Kościele Swiętego Franciszka Krakowskim od Kapelle 
Niebieskiey Audiencyey Ziemskiey Przez [...] Pisma Swiętego Doktora, Ordinaryusza Kaznodzieie 
Krakowskiego Zakonu Min. Conv. Franciszka Swiętego podane. [...], Kraków 1660, s. 25.
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których było stać na taki wydatek, do najlepszego tonu należało założyć dla córki, 
która zechciała być zakonnicą, nowy klasztor. Tej ambicji magnatów zawdzięcza 
swoje istnienie wiele ówczesnych fundacji”250. Klasztory fundowali wówczas Ra-
dziwiłłowie (benedyktynki w Nieświeżu), Sieniawscy, Sapiehowie czy też Koniec-
polscy (bernardynki w Wieluniu). Dar fundacyjny opierał się przede wszystkim 
na zapewnieniu zakonnicom siedziby, jak również przekazaniu odpowiedniej 
sumy potrzebnej do ich utrzymania. Pod koniec XVI wieku utarła się zasada, że 
klasztor żeński, ze względów bezpieczeństwa, ma być umiejscowiony wewnątrz 
murów miejskich. Stąd zakonnice lokowane były albo w specjalnie na ten cel za-
adaptowanych kamieniach czy też dworkach, lub budowano dla nich nowy klasz-
tor. Jeśli decydowano się na budowę, to zazwyczaj wznoszono je z drewna, by jak 
najszybciej sprowadzić dane zgromadzenie i korzystać z  ich modlitw. Dopiero 
potomkowie fundatorów, w ramach dalszej pomocy, przebudowywali istniejące 
zabudowania na murowane. Kościół miał być piękny i  okazały, gdyż stawiano 
go dla Boga, klasztor zaś mógł pozostać drewniany, bo służyć miał ludziom251. 
Od swoich fundatorów, jak wspomniano, mniszki oczekiwały pomocy w trudno-
ściach i wsparcia fi nansowego, darczyńcy zaś liczyli na pomoc duchowną, modli-
twę, odprawienie pogrzebów oraz możliwość uczestnictwa w rekolekcjach prze-
prowadzanych przynajmniej raz w roku, w okresie Wielkiego Postu. Często też 
proszono o grób w kościele przyklasztornym, szczególnie dla zmarłych wcześnie 
dzieci, których niewinność porównywano do stanu zakonnego. Zatem po istnie-
niu mniszek w danym miejscu „spodziewano się przede wszystkim wymiernych, 
przyrodzonych korzyści, osiąganych w nadprzyrodzony sposób”252.

W XVII wieku popularny stał się ruch zakładania bractw przyklasztornych, 
które często związane były z ich duchowością. Dla przykładu sakramentki założy-
ły Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, wizytki zaś Najświętszego Serca. 
Pobożne kobiety wstępowały do organizacji religijnych, których głównym celem 
było aktywne uczestniczenie w  brackich mszach i  uroczystościach, codzienne 
modlitwy, częste przystępowanie do sakramentu pokuty, udział w  pogrzebach 
zmarłych konfratrów i  w  tak zwanych żałomszach, czyli nabożeństwach wspo-
minkowych. Członkowie poszczególnych bractw byli zobowiązani uczestniczyć 
w zorganizowanych przez swoje konfraternie pielgrzymkach i procesjach, a także 
do nawiedzania chorych i nawracania heretyków. Bardziej złożony był problem 
uczestniczenia kobiet w niektórych akcjach, które wymagały od nich specjalnych 

250 M. Borkowska, Panny siostry..., s. 26.
251 Por. tamże, s. 336; taż, Zakony żeńskie w Polsce..., s. 230. Zob. też, K. Stojek–Sawicka, Du-

chowna klientela Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, [w:] Patron i dwór. Magnateria Rzeczy-
pospolitej w XVI–XVIII wieku, pod red. E. Dubas–Urwanowicz i J. Urwanowicza, Warszawa 2006, 
s. 397–416.

252 Por. M. Borkowska, Panny siostry w roli..., s. 55.
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wyrzeczeń. Dotyczyło to wizytowania szpitali i więzień, jak również stosowania 
praktyk ascetycznych253.

Jak można wyczytać w mowach pogrzebowych, gorliwe i rozmodlone szlach-
cianki często nawiedzały chorych w szpitalach, służąc im pomocą, dobrym sło-
wem, i nadzieją, że „każdy tu [na ziemi — U. K.] zażyć musi gorąca i mrozu, po-
ciechy i krzyża”254. Potrzebujących wspierały także jałmużną, ponieważ wierzyły, 
że cokolwiek dadzą ubogiemu, „to ręka jego do nieba zaniesie i prowizją uczyni 
[...] w spiżarni niebieskiej”255. Rzadziej natomiast decydowały się na wizytowanie 
osób odsiadujących wyrok, choć próby takie podejmowała Zofi a z Druckich Lu-
beckich Laskowska, która nie tylko ich odwiedzała, ale także na wykup niektó-
rych „sumę niemałą przed śmiercią swą ważyła i dała”256. Ideę niesienia pomocy 
ludziom potrzebującym wyraził jezuita Stanisław Ostrożański, który w kazaniu 
na pogrzebie Maryny z Obryńskich Sokolińskiej (zm. 1640), księżnej druckiej, za-
znaczył, że „łaskawi i miłosierni ludzie płaczą z płaczącymi [jak również — U. K.] 
weselą się z weselącymi”257. Ponadto podkreślił, że „ludzie miłosierni wdzięczni 
są na wejrzeniu wszystkim [bowiem — U. K.] ubogie, mdłe, schorzałe — chle-
bem swoim posilają, utrapione rozweselają, jałmużnami jady sprośnych grze-
chów leczą”258.

W kazaniach znajduje  się także sporo informacji o wymierzaniu sobie dys-
cyplin oraz stosowaniu różnych form umartwiania się, począwszy od surowych 
postów, a skończywszy na nieprzesypianych nocach, długich modlitwach w domu 
i w kościele, częstym przystępowaniu do sakramentu pokuty i komunii świętej oraz 
noszeniu włosiennicy i żelaznych łańcuszków, które miały ranić kobietom ciało aż 
do krwi. Za wyjątkowo cnotliwą matronę uchodziła Anna z Ruśca Lubomirska, 
gdyż będąc niezwykle pobożną, czyniła „spowiedzi częste, komunie ustawiczne, 

253 Por. A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim..., s. 215–216.
254 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 31. Zob. też [Michał Ginkie-

wicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. [D4].
255 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. D. Zob. też [Kasper Łącki/Łacki], 

Pomiar W krotkim wieku życia długiego, przy Pogrzebie [...] na Ostrogu y Zasławiu Xiężny, [...] P. Zo-
fi ey Pudencyanny z Bobrku Hrabiney na Tarnowie, Woiewodziney Sendomirskiey, Starościney, etc. 
etc., Łuckiey. Uczyniony Przez [...] X. Kanonika y Kaznodzieię Tarnowskiego. W kościele Oyców Ber-
nardynów Rzeszowskim. Roku Pańskiego 1649 Dnia 4. Stycznia. [...], Kraków [po 4 I 1649], s. 25 oraz 
[Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. [E4]v.

256 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. E2.
257 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. D2.
258 Tamże. Zob. też [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieru-

zalem, Szczęśliwie (nadzieia w  P.  Bogu) odprawiona [...] P.  Anny Teofi li z  Przyiem Rupniowskiey 
Kasztelanki Sądeckiey, Starosciney Lelowskiey, W Kazaniu przy Akcie pogrzebowym, w Sokolinskim 
Kościele Przez [...] Reformata, w Krakowie u Swietego Kazimierza Kaznodzieie Pokazana Dnia Ostat-
niego Miesiąca Września Roku Pańskiego 1670, Kraków [po 30 IX 1670], s. 13.
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akty skruchy i serdecznego żalu za grzechy cogodzinne”259. O Elżbiecie z Niewier-
skich Kęssowskiej (zm. przed 27 II 1659) zaś panowała opinia, że nie było „soboty, 
której by ścisłą ciało swoje nie mortyfi kowała Abstynencją. Nie było tego świę-
ta, którego by skruszonym sercem swoje wyznawając defekty, szczerej z Bogiem 
swoim nie uczyniła Rekoncyliacji. Nie było tej Uroczystości, której by pokornym 
i gorącym afektem Boga pod osobami Chleba do serca swego nie przyjęła”260. Zda-
rzało się także, że „ta zacnie urodzona Matrona z szczególnej a głębokiej pokory, 
bosą [...] nogą nabożne odprawiała Procesje”261. Angela Febronia z  Koniecpol-
skich Wielopolska (zm. 1663) zaś „nabożnie często spowiedź czyniła”, podczas 
której niejednokrotnie obfi cie się popłakała. Często także „do Przenajświętszego 
przystępowała [...], różańce i insze modlitwy odprawowała [oraz — U. K.] sama 
rękami swemi sukienkę na obraz Pana Jezusa do Kościoła zrobiła”262.

Oracje zawierają także informacje na temat posiadanych przez szlachcian-
ki przedmiotów kultu, spośród których wymienić należy relikwiarze, różańce, 
szkaplerze i  pasyjki. Najbogatsze z  nich dysponowały nawet prywatnymi do-
mowymi ołtarzykami, których posiadanie wymagało zgody Kościoła. Niektóre 
z nich starały się także cały swój wolny czas przeznaczyć na modlitwę i poszerze-
nie kontaktów z duchownymi i siostrami zakonnymi. Ponadto szyły i haft owały 
antepedia, ornaty i komże, a także łożyły na remonty i zaopatrzenie klasztorów 
i  świątyń. W  zamian za swą dobroczynność testatorki prosiły o  pewną liczbę 
mszy i modlitwy, które należało regularnie odmawiać. Prośba o modlitwę za du-
szę znalazła się w oracji pogrzebowej ku czci Konstancji Hilarii z Wołłowiczów 
Grabińskiej (zm. przed 23 III 1678), chorążyny brzesko–litewskiej. Kaznodzie-
ja Michał Wojniłowicz zamieścił tam bowiem słowa — „teraz mów pacierz za 
mnie, uczynisz mi wiele”263. Wart podkreślenia jest fakt, że modlitwa miała się 
odbywać za duszę konkretnej osoby. Rzadko bowiem dobrodziejki sugerowały, 
by przy okazji wypominek, wspomnieć o pozostałych członkach ich rodziny lub 
też o duszach cierpiących w czyśćcu. Trudno było zrozumieć takie zachowanie, 
skoro Kościół nawoływał do tego, aby dobra żona ratowała „po śmierci małżon-

259 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 50.
260 [Andrzej Skato], Bohatyrka Duchowna Przy załosnych Exequiach Zacnie urodzoney Matro-

ny, [...] P. Elżbiety z Niewierskich Kęssowskiey adumbrowana. y w Jey osobie repraesentowana w Oli-
wie Przez [...] Plebana Langenowskiego. Roku 1659. Dnia 27. Lutego. Typis Fiippi Christiani Rhetii, 
[Gdańsk, po 16 XI 1659], k. [Biii]v.

261 Tamże.
262 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana..., 

s. 21–22.
263 [Michał Wojniłowicz], Pszczołka z Ziemskiego Kwiecia..., k. [E3]v. Zob. też testament Marci-

belli Anny Hlebowiczówny Ogińskiej, wojewodziny trockiej, spisany w Rosi 28 VIII 1681 (AGAD, 
AR XI, sygn. 38, k. 130).
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ka swego — ofi arą świętą, jałmużnami, modlitwami, postami i pamiętnym aż do 
grobu afektem”264.

Wielką szczodrością na rzecz Kościoła wykazała  się wspomniana już Zofi a 
z Warzymowa Szczawińska, która „dawała, dawała i nad to dobrze, co była ko-
ściołom nie powinna”, jak również „szkatuły, ręce ubogich nabijała [...] zawsze 
dobrze wiedząc, że wszystkie jej jałmużny w rękach Chrystusowych zostawały”265. 
Barbara ze Żmigrodu Mniszkowa (zm. 1653), starościna sanocka, „niedostatnim 
klasztorom, potrzebnym kościołom, do domów Bożych kosztowne od jedwabiów 
i  złota aparaty chętliwie posyłała na chwałę Boską to obracając, czego inszy na 
stroje, na zbytki, na niepotrzebne, a przepyszne pokojów swoich ozdoby używa-
ją”266. Księżna Anna Eufemia z  Radziwiłłów Denhoff owa (zm. 1663) zaś spore 
sumy pieniędzy oraz „rękoma własnymi robione na Obraz święty, zasłony, bogate 
prezenty w Klejnotach ofi arowane” — przekazała na sanktuarium jasnogórskie267. 
Warto wspomnieć również Teresę Małgorzatę z Przyłęka Męcińską (zm. 1667), 
podkomorzynę wieluńską, która dla odmiany nie musiała zabiegać o msze święte 
w intencji swej duszy. Bowiem za swą dobroć wobec ludzi i „tak wiele jałmużn 
ubogim rozdawanych [...] doznała miłości uprzejmej, pomocy rzetelnej, ręki ła-
skawej, kiedy tak wiele ofi ar Mszy przenajświętszych [...] i wieczne fundacje za 
duszę jej postanowione [zostały — U. K.]”268. Za zmarłych modliła się natomiast 
księżna Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (zm. 1694), która zdaniem jezuity 
Piotra Dunina „nad duszami w czyśćcu, zwłaszcza opuszczonymi, wielkie miała 
politowanie i znaczne im ochłody czyniła”269. Podobnie postępowała Maria Anna 

264 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. [D4]v.
265 Tamże, k. [E4]v.–k. F.
266 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Lew Wesoło odchodzący, od Rzeki uczęstowany. 

W Kazaniu Przy Exequiach świętey Pamięci [...] P. Barbary ze Zmigroda Mniszkowey Kasztellanki 
Sądeckiey, Starościney Sanockiey, etc. etc. W osobie Chrystusowey ukazany w Dukielskim Kościele 
Dnia 23. Maia Roku Pań: 1653. Przez [...] Zakonu S. Franciszka Reformatow S. Th eologiey Lectora. 
Za dozwoleniem Urzędu Duchownego, Kraków 1653, k. C2v.–k. C3.

267 [Sebastian Stawicki], Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb..., s. 46.
268 Tenże, Przeprawa Lądem y wodą Przez Szrzeniawską Rzekę Do szczęśliwey Wieczności Portu, 

[...] P. Teresie Małgorzacie z Przyłęka Mecinskiey, Podkomorzyney Wielunskiey, Layskiey, etc. Staro-
sciney, Na zalosnym Pogrzebowym Akcie Kazaniem Na Iasney Gorze Częstochowskiey Torowana. Od 
[...] Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, Prowincyey Polskiey Defi nitora y Kaznodzieie na Iasney 
Gorze Częstochowskiey, Roku P. 1667. Dnia Listop, Kraków 1668, k. F2v.

269 [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony Przy Exekwiach Naiaśnieyszey Swięte-
go Państwa Rzymskiego, Na Ołyce y Nieswiezu Xięzny [...] Katarzyny Sobieskiey Radziwiłowey 
W. X. L. Podkanclerzyny y Hetmanowy. Hrabiny Na Mirze y Biały Przez [...] Societatis Iesu Na Ka-
zaniu W Kościele Skaryszowskim Płockiey Diecezyi Nad Wisłą Mianym. Zkąd do Nieświeża solennie 
wyprowadzona, Roku od Narodzenia Pańskiego 1694. Dnia 15 Października, Warszawa [po 15 X 
1694], k. A2v.
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z  Kazanowskich Jabłonowska (zm. 1687), wojewodzina i  generałowa ziem ru-
skich, która „dusze w czyśćcu bez wszelkiego ratunku zostające zakupionymi ofi a-
rami i modłami swymi ratując, i na to wszelkie jałmużny do różnych kościołów 
rozsyłając, tak dalece, że swoich własnych potrzeb często zapominać się zdołała, 
wylewając się całą na pomoc i pociechę bliźnich”270.

Do bractw religijnych przynależały przede wszystkim mieszczanki i  szlach-
cianki. Raczej w ogóle nie odnotowuje się w ich składzie chłopek. Znaczny odsetek 
sióstr brackich stanowiły kobiety niezamężne. Jest to zjawisko dość nietypowe dla 
miejskiej rzeczywistości, w której prym wiodły wdowy i mężatki. Zatem powsta-
jące w XVII wieku bractwa religijne odgrywały znaczną rolę społeczną. Ich dzia-
łalność bowiem miała nie tylko aspekt dydaktyczny i wychowawczy, ale także bu-
dziła świadomość narodową poprzez przybliżanie postaci polskich świętych i pa-
tronów całego kraju, do których zaliczyć wypada św. Wojciecha i św. Stanisława. 
Warto także zaznaczyć, że brackie msze nie wyczerpywały wszystkich możliwości 
uczestniczenia w  publicznym życiu religijnym. Możliwość taką stwarzały także 
chrzty, śluby i pogrzeby, które były dobrą okazją do udziału w modlitwach i proce-
sjach. Członkinią trzech bractw religijnych — św. Anny, Anioła Stróża i św. Fran-
ciszka — była Katarzyna Szczawińska (zm. 1661), starościna łęczycka271. Na uwagę 
zasługuje także Dorota z  Ojźrzanowa Barżyna, wojewodzina krakowska, która 
jako członkini Bractwa Miłosierdzia poprzez modlitwę i  msze święte zabiegała 
o spokój wieczny dla swoich bliskich. Ona bowiem „każdego ze swych zmarłego 
— rok, tydzień i godzinę w księgach pamięci miała bez żadnego polecenia i po-
winności rocznicę każdego obchodziła; wspominając nie tylko [tych — U. K.], co 
świeżo ze świata zeszli, ale i dawniejszych — równą miłością zacnych i niższych, 
tak przyjaciół, jako i sług swoich”272. Za zmarłego przedwcześnie syna zaś „post 
wtorkowy o chlebie prostym i  suchym, który była kilka lat przed śmiercią Jego 
Mości postanowiła, do śmierci chowała”273. Zofi a z Dąbrowicy Lanckorońska (zm. 
1645) natomiast przynależała do bractw — Różańca św., Szkaplerza św., Anioła 
Stróża, św. Anny oraz „innych tajemnych, jej samej i Bogu wiadomych”274.

Dlaczego bractwa religijne i gorliwy katolicyzm cieszyły się takim zainteresowa-
niem wśród barokowych kobiet? Otóż odpowiedzią na to pytanie niech staną się po-

270 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 66.
271 [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą, Z Przedroczney Smierci [...] P. Ka-

tarzyny Hrabianki na Skrzynnie Szczawinskiey, Lęnczyckiey, y Gąmbińskiey etc. Starosciney. W Corce 
Jephtego adumbrowaney Przez [...] Zakonu Oyca S. Franciszka Braciey Mnieyszey Reformatow, na ten 
czas Prowincyey Wielkopolskiey Sekretarza. Przy Anniwersarzu w Kościele Szczawińskim tegoż Zakonu 
Kazaniem pogrzebowym ponowiony. Roku Pańskiego 1662. dnia 12. Października, Warszawa 1664, s. 26.

272 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 35.
273 Tamże, s. 36.
274 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Mądra Th ekuita, Na Pogrzebie..., s. 19.
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nadczasowe słowa czeskiego badacza Josefa Janačka, według którego „dla szlachcianek 
i mieszczek, dla kobiet zamożnych i ubogich, religia stanowiła sferę pewnej swobody 
umysłowej. W chwilach radości i smutku zwracały się wprost do Boga, a ponieważ 
robiły to bez udziału mężów i ojców, czuły się wtedy wolniejsze. Wiara umacniała ich 
kodeks moralny, nadawała sens wszystkim uznawanym przez nie wartościom i na-
wet gdy przeżywały wewnętrzne rozterki, podtrzymywała płomyk ich ambicji. Czę-
sto przeradzała się w histerię i fanatyzm [...], ale w istocie zawsze przynosiła pociechę 
w ciężkich sytuacjach i mistyczne wytłumaczenie trudnych do zrozumienia plag lo-
su”275. Zatem, jak wynika z powyższego fragmentu, religia w tym czasie była dla kobiet 
jedyną sferą życia publicznego. Dawała im również możliwość oderwania się od obo-
wiązków dnia codziennego oraz minimalne zaspokojenie swoich ambicji.

Wielokrotnie wspomniano już, że kobiety bez względu na stan powinny ce-
chować — posłuszeństwo (wobec rodziców, męża, opiekunów), pobożność, mało-
mówność oraz wstydliwość, która jest „pedagogiem płci białogłowskiej”276. Zaletą 
szczególnie podkreślaną była także przedsiębiorczość, stąd w poezji ziemiańskiej 
pochodzącej z początków XVII wieku przeczytać można o codziennych zajęciach 
kobiet ziemianek:

„[Żonka] Nabiał sprawuje, gęsi, kury tuczy,
Abo dziateczki nie próżnować uczy,
Także czeladkę. Sama też ochotna
Nie siedzi próżno: abo koło plotna,
Abo koło chust i szycia pięknego
Bawi się pilno, abo dla miłego
Małżonka smaczne potrawy gotuje,
Czekając z chęcią, szanuje, miłuje,
A wczasów jego uprzejmie przestrzega,
Kłopotom wszelkim domowym zabiega.
A nakarmiwszy domowniki wszytki,
Zaś opatruje swe inne pożytki:
Nie tylko w kuchni, będzie i w oborze,
W chlewach, w piekarniej i w każdej komorze;
Nie tylko w gumnie, gdy młócą w stodole,
Ale też bieżeć nie leni się w pole”277.

275 J. Janaček, Białogłowy rozważnej żywot w czasie burzliwym, Warszawa 1982, s. 291. Zob. też 
A. Sochacka, Dama pobożna — przyczynek do religijności kobiet w Polsce u schyłku średniowiecza, 
[w:] Kobiety o kobietach: studia i szkice: średniowiecze i czasy nowożytne, pod red. W. Zawitkowskiej, 
Rzeszów 2010, s. 31–52.

276 [Bernard Jasłowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski..., k. C2.
277 Por. S. Słupski, Zabawy orackie, [w:] Staropolska poezja ziemiańska..., s. 196.
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Powyższy fragment Zabaw orackich autorstwa Stanisława Słupskiego wskazu-
je na to, że w dawnej Polsce gospodarstwo domowe i folwark nadal pełniły funk-
cję jednostki produkcyjnej na wsi. Rodzaj wykonywanych prac zależał od statutu 
społecznego kobiety. Te, które należały do drobnej szlachty albo były chłopkami, 
pracowały osobiście, podczas gdy bogate szlachcianki, magnatki i  kobiety na-
leżące do górnych warstw mieszczaństwa mogły ograniczyć  się do doglądania 
i kontroli prac wykonywanych przez czeladź. Pani na folwarku miała pod swoim 
zarządem przede wszystkim służbę żeńską. Ona także nadzorowała obory i kur-
niki, dbała o  wyroby mleczne. Pod jej opieką znajdowały  się ponadto ogrody 
i  sady. Spora część szlachcianek przekraczała tradycyjnie wyznaczone im pola 
aktywności i w całości przejmowała zarząd nad folwarkiem. Taka sytuacja miała 
miejsce zwłaszcza w przypadku wdów lub kobiet niezamężnych albo wtedy, gdy 
mężowie, zaabsorbowani sprawami politycznymi, nie mogli zająć się dodatkowo 
zarządem nad gospodarstwem. Wyjątek stanowiły jedynie warstwy magnackie, 
gdzie podczas nieobecności męża opiekę nad rezydencją, która pełniła rozmaite 
funkcje (mieszkalne, administracyjne i  reprezentacyjne), przejmowali najemni 
ekonomowie278. Stąd owa aktywność gospodarcza kobiet doprowadziła, zwłasz-
cza wśród średniozamożnej szlachty, do umocnienia pozycji kobiet, przez co 
ostatecznie wiele z  nich zostało prawdziwymi głowami rodów. Gospodarstwa 
natomiast znajdujące  się pod ich zarządem przeradzały  się w świetnie prospe-
rujące majętności. Zaangażowanie się żony w prowadzenie gospodarstwa zalecał 
także Kościół, gdyż „nie mniejszej jest powagi ściana domu małżeńskiego, onego 
wsparcie i  ozdoba — Ekonomia, której dobra żona mężowi pomoc ma i  dom 
małżonków pracą wzajemną budować i jako macica winna listkami rąk swoich 
zdobić”279. Kaznodzieje podkreślali również, że szczęście i dobrobyt w gospodar-
stwie możliwy był dzięki roztropności żony, ponieważ „niewiasta mądra budu-
je dom swój”, a „mąż niewiasty mądrej, bogobojnej i wstydliwej, będzie siedział 
na sejmach i  trybunałach wesoły, bezpieczny, nikogo  się nie wstydząc, w  kole 
rycerskim każdemu w oczy śmiele wejrzy, klejnotem od Boga danym [pochwa-
lić — U. K.] się mogąc”280.

278 Por. M. Bogucka, Kobieta w społeczeństwie..., 9–10. Zob. też A. Wyczański, Kobiety kierow-
niczki folwarków w starostwie sieradzkim w XVI w., „Zapiski Historyczne” 1976, z. 3, s. 405–421; 
A. Pobóg–Lenartowicz, Aktywność kobiet w życiu społeczno–gospodarczym średniowiecznego Ślą-
ska, [w:] Kobiety o kobietach...s. 53–65. Na temat założeń architektonicznych dworu oraz jego wy-
posażenia zob. J. Żenkiewicz, Dwór polski i jego otoczenie. Kresy Północno–Wschodnie, Toruń 2008, 
s. 21–22; G. Perczyńska, Kobiety Iszkołci..., s. 21–26; Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i zna-
czenie kulturowe, pod red. T. Kostkiewiczowej i A. Roćko, Warszawa 2005.

279 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 29.
280 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Anny Grabianki z Wierbna Ciswic-

ki..., k. B.
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Zofi a z  Mikołajewskich Zalewska, pisarzowa ziemska sieradzka, „miała ten 
zwyczaj, że prace miłego małżonka często Panu Bogu zalecała i  na tę Intencję 
Msze Święte najmowała”281, a z powodu nadmiaru obowiązków swego męża „koło 
gospodarstwa nie leniwa była [...], żeby spracowanemu inszemi pracami J. M. fol-
gę jaką uczyniła, albo przynajmniej oka przyjacielskiego kiedy nie zakwasiła”282. 
Za swą pracę i oddanie mężowi „miała u  ludzi powagę; [gdyż — U. K.] trudno 
żony nie szanować, kiedy męża wszyscy na rękach noszą”283. Za szczególnie przed-
siębiorczą kobietę, która „zarazem prezentowała  się Niebu i  światu”, uchodziła 
także Dorota Gnińska (zm. 1679), wojewodzina chełmińska. Zdaniem cystersa 
Bernarda Jasłowskiego była ona „mulier Fortis, mulier virtutum, gdy mężnie nie-
wiadomym duszę stawiała nieprzyjaciołom; gdy ozdobne jako pudlica, w bojaźni 
Boskiej kwitnąc sposobiła cnoty. Była devota — nabożna, gdy tak wiele czasu nie 
tylko prywatnie, ale i  w  Boskich ze  zbudowaniem patrzących na nabożeństwie 
trawiła świątyniach. Była wierna — fi delis, tak dalece, że o niej świat Polski mówić 
mógł nieodmienny J.  W.  Małżonkowi zachowując afekt. [...] Była laboriosa nie 
tylko w należytej sobie dozoru gospodarskiego funkcji, codziennie pracowite bez 
żadnego próżnowania odprawiając zabawy, ale też laboriosa w pracy koło duszy 
i cnót ś[więtych]”284. Podobne słowa możemy przeczytać na temat Barbary z Zo-
chowskich Mintoft owej Czyżowej (zm. przed 4  II 1677), podkomorzyny wileń-
skiej, o której bernardyn Adrian Kondratowicz powiedział, że „żyjąc w małżeń-
stwie, dom swój rządząc nienagannie, prowadząc gospodarstwo chwalebnie, co 
światowi należało — oddała światowi. Lecz [czyniła to — U. K.] nie dla świata, ale 
dla Boga”285. Konstancja Krystyna Wielopolska (zm. 1675), stolnikowa koronna, 
zaś „domowe prowadząc gospodarstwo, wielkie[go] dokazała męstwa”286, co pod-
kreślił piewca przy jej egzekwiach, kaznodzieja Ludwik Różycki.

Nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób kobiety wywiązywały się z nowych 
obowiązków, radziły sobie z poważnymi problemami gospodarczymi i znosiły sa-
motność? Otóż, jak sugeruje B. Popiołek, musiało to być zadanie niełatwe, skoro 
w korespondencji kobiecej tego okresu przeczytać można o narzekaniu na trud-
ności z terminowym ściąganiem gotówki, jak również o problemach z poborca-
mi podatkowymi i niesumiennymi arendarzami. Wiele kobiet utrzymywało także 

281 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu..., k. Cv.
282 Tamże, k. C.
283 Tamże, k. [C4].
284 [Bernard Jasłowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski..., k. C2.
285 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci [...] Pani Barbara Zochowska Mintoft owa 

Czyzowa, Podkomorzyna Wilenska. Kazaniem pogrzebowym, w Wilnie w Kościele S. Michała dnia 
4. Lutego, Roku 1677. wystawiona Przez [...], Zakonnika Braci mnieyszych Obser: Z dozwoleniem 
Starszych, Wilno [po 4 II 1677], k. B2.

286 [Ludwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska..., s. 18.
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ścisłe kontakty handlowe z ważniejszymi miastami w Polsce. Zaliczyć do nich wy-
pada Wrocław, który jako ważne centrum handlowe i kulturalne był często od-
wiedzany przez zamożne szlachcianki. Miejscowe kantory kupieckie oraz zakłady 
rzemieślnicze miały nawet swoje stałe klientki, które co jakiś czas nabywały tam 
towary. Kobiety w baroku z wielkim zapałem odwiedzały także Warszawę, Wilno, 
Gdańsk, Toruń, Mitawę i Królewiec. Dużą popularnością wśród zamożnych dam 
cieszyły  się słynne targi dominikańskie w  Gdańsku, podczas których nabywały 
biżuterię, wyroby rzemiosła artystycznego, piękne stroje oraz żywność287.

Faktem jest, że bez względu na stan, główną strefą działalności gospodarczej 
kobiety był dom. Jak już wspomniano, zazwyczaj biedne i średniozamożne bia-
łogłowy same brały na siebie obowiązek zarządzania gospodarstwem, koncen-
trując się przede wszystkim nad utrzymaniem spiżarni, kuchni, piwnic, kurnika 
i ogrodu. Zamożne szlachcianki i magnatki miały do tego służbę, nad którą czu-
wały. Same zaś na co dzień zajmowały się sztuką, literaturą, muzyką i utrzymywa-
ły liczne kontakty towarzyskie, dzięki czemu do swego domu i otoczenia wpro-
wadzały różnorakie nowinki techniczne, zgodne z  panującą modą. Szczególnie 
kobiecym zajęciem było gotowanie, którego należało się według zwyczaju nauczyć 
od swej matki. Była to ważna i pożyteczna umiejętność, ponieważ jedzenie i pi-
cie stanowiły istotny element życia rodzinnego i  towarzyskiego. Ponadto dobre 
i  racjonalne odżywianie miało istotny wpływ na stan zdrowotny domowników. 
Białogłowy szczególnie interesowały  się sprawami zdrowia, domowej apteczki, 
szukaniem dobrych lekarzy bądź stosowaniem uzdrawiających metod. Wnio-
skować można zatem, że szlachcianki znały się choćby w podstawowym zakresie 
na medycynie, umiały zająć  się chorymi domownikami oraz udzielały pomocy 
swoim poddanym. Do leczących kobiet należała Katarzyna z Morsztynów (zm. 
1686), żona Wacława Potockiego, która swoją posługę wśród mieszkańców wsi 
przypłaciła własnym życiem. Troską o zdrowie swojej czeladzi odznaczała się rów-
nież Zofi a z Warzymowa Szczawińska, wojewodzina brzesko–kujawska, dlatego 
na wiadomość, że „który ubogi zachorował, sama go nawiedzała, w chorobie cie-
szyła, z półmiska swego jeść posyłała, z apteki swej lekarstwa gotowała i wszel-
kie o zdrowiu i niedostatku jego — onemu z weselem usługując, staranie miała, 
w  każdym takowym chorym osobę Chrystusa bolejącego upatrując”288. Pomoc 
swoim poddanym niosła także Anna z Kościelca Grudzińska (zm. 1652), która 
„dowiedziawszy się o chor[ych] w miastach albo wsiach, choćby w najciemniejszą 
noc wiadomość ją doszła, zaraz bieżała, nie czekając lektyk, nie szukając świec la-
nych, chociaż niepogodne pluchoty, chociaż dżdżyste albo śnieżyste czasy [...] nie 

287 B.  Popiołek, Pozycja kobiety w  czasach Augusta II, [w:]  Partnerka, matka, opiekunka..., 
s. 292–293; taż, Kobiecy świat..., s. 312–313.

288 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. E3v.
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trzeba ją było, jak ślepą pod rękę wodzić, nie nadążył nikt bieżącej do miłosierne-
go uczynku, [gdyż — U. K.] do poradztwa bliźniego biegła jako strzała”289. Podob-
nie zachowywały się Ludwika z Bnina Opalińska (zm. 1676), starościna między-
rzecka, oraz Marcjanna z Daniłowiczów Koniecpolska (zm. 1646), wojewodzina 
ruska, która „nad chorymi osobliwe miała wielkie politowanie i wielką skłonność 
do poratowania ich zdrowia, a to nie tylko ku znaczniejszym Paniom swym są-
siad[k]om, ale też i ku ubożuchnym poddanym swoim. I w nocy i pieszo, powagi 
swej nie przestrzegając, gdzie tego była potrzeba, na usługę ich zdrowia pobiegła 
i jako najlepiej mogła ratowała. Apteczkę swą od tego na urząd mając i każdy rok 
znacznym kosztem jej przyczyniając, aby tylko bliźnim swoim w potrzebie złego 
zdrowia pomoc dała”290. Warto dodać, że na dworach istniały ponadto tak zwane 
„panny apteczkowe”, które zajmowały  się przygotowywaniem domowych leków 
i sprawowaniem opieki nad chorymi mieszkańcami291.

Niejednokrotnie magnatki okazywały  się bardzo dobrymi gospodyniami. 
Same też pisały instrukcje gospodarcze dla swoich dóbr, co świadczy nie tylko 
o ich samodzielności, ale również o twórczym podejmowaniu decyzji, które po-
wszechnie uważano za męską domenę. Spośród nich wymienić można Lawinię 
z  Koreckich Radziwiłłową (zm. 1641  r.), żonę Jana Albrychta, starosty wiszty-
nieckiego, która opiekę nad sporym majątkiem przejęła po śmierci swego męża 
w  1626  r. Przez 16 lat Lawinia trwała w  stanie wdowim, znosząc go z  pokorą 
i wielką godnością. Przy pomocy swych opiekunów Krzysztofa II Radziwiłła i Al-
brychta Stanisława Radziwiłła utrzymała porządek w  posiadłościach i  zadbała 
o  wychowanie swoich dzieci. Najchętniej przebywała w  Klecku i  Sopotwinach, 
ale pokoje dla księżnej znajdowały się także w majętnościach Łazduny, Sobotniki 
oraz w Iszkołci. Inwentarze majętności wskazują na zaradność Radziwiłłowej oraz 
jej zdolności organizacyjne, zamiłowanie do porządku, innowacji technicznych 
i higieny. Była ponadto dobrą kierowniczką swych dóbr oraz odznaczała się do-
brocią i wyrozumiałością wobec poddanych. Wszelkie tego typu zabiegi miały na 
celu rozszerzanie własnej klienteli i roztaczanie nad nią opieki. Do innych aktyw-

289 [Anioł od św. Teresy], Strzała od śmierci z ziemie..., k. D2v.–k. D3.
290 [Tomasz Młodzianowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Pani Ludowiki z  Bnina Opaleńskiy 

Starosciny Międzyrzeckiy [...] Societatis Jesu, Z Dozwoleniem Starszych, W Poznaniu W Drukarni 
Kolegium Societatis Iesu Roku Pańskiego 1677, Poznań 1677, k. Cv., oraz [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], 
Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Martiany Daniłowicowney Koniecpolskiey, w Kościele Przecławskim, [...] 
Karmelitę Bossego, Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Kaznodzieie Ordinariusza. Przez X. Iana 
Grzybowskiego, Proboszcza Przecławskiego do druku podane. Z  dozwoleniem Starszych, Kraków 
1646, s. 11.

291 Por. J. Partyka, Obraz kobiety leczącej..., s. 80; I. Arabas, Panny apteczkowe — rola dworu 
szlacheckiego w kształtowaniu świadomości terapeutycznej na polskiej wsi, [w:] Pod patronatem Hy-
giei..., s. 85.
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nie działających kobiet z rodu Radziwiłłów należała Izabela Katarzyna z Sapiehów 
(zm. 1685), żona Michała Karola, podczaszego litewskiego, syna wspomnianej La-
winii z Koreckich. Po jedenastu latach małżeństwa została ona wdową i w stanie 
tym zdecydowała się pozostać aż do śmierci. Izabela trudniła się sprawami gospo-
darczymi, skrupulatnie dbając o dobra swoje i swego syna Stanisława Kazimierza, 
któremu zapewniła dobre wykształcenie. Należy podkreślić jej zżycie się z rodziną 
męża, co widoczne było w upodabnianiu się do swej teściowej oraz dbaniu o do-
bro i honor rodu Radziwiłłów292. Zatem zarówno Lawinia, jak i Izabela — teściowa 
i  synowa, dobrowolnie zdecydowały  się na pozostanie w  stanie wdowim, który 
w pewnym sensie sprzyjał ich działalności gospodarczej i  społecznej. Fakt zna-
lezienia  się pod opieką męskich opiekunów pochodzących z  rodu Radziwiłłów, 
będących wyznania ewangelickiego, a nie katolickiego, nie zaprzepaścił ich zdol-
ności organizatorskich i przywódczych, które uaktywniły  się już podczas trwa-
nia małżeństw. Obie bowiem posiadały mężów chorowitych, dość nieudolnych, 
często popadających w długi. Obowiązek spłaty zaciągniętych pożyczek i opieka 
nad osieroconymi dziećmi zahartowały je do dalszego życia i wykształciły w nich 
zdolności do sprawnego zarządzania majątkiem.

W  ramach podsumowania należy stwierdzić, że pani domu miała dbać nie 
tylko o gospodarstwo, ale także o jego duchowną sferę, dlatego jej podstawowym 
obowiązkiem było wychowanie dzieci na gorliwych katolików oraz przekazanie im 
podstawowego wykształcenia, które w kolejnych latach uzupełniane było w szko-
łach klasztornych lub przez domowego nauczyciela. Do codziennych obowiązków 
dworu należało także szycie, przędzenie i haft owanie. Stąd utarł  się zwyczaj, że 
któraś z dziewcząt bądź sama gospodyni, szyła kapy i ornaty dla kościoła lub inne 
rzeczy na cele dobroczynne. Powyższe opisy mogą skłaniać do wniosku, że życie 
szlachcianki skupiało się przede wszystkim na domowej krzątaninie, wychowywa-
niu dzieci i poddawaniu się praktykom religijnym. Owszem, były to sprawy prio-
rytetowe, ale nie jedyne. Kobiety uczestniczyły bowiem dość aktywnie w  życiu 
kulturalnym i towarzyskim. Śledziły modę, chodziły do teatru i zabawiały się po-
lowaniami — biorąc w nich aktywny udział. Wiele pań posiadało również talent 
muzyczny i piękny głos, niektóre z nich grały na instrumentach (wioli, cytrze, lut-
ni, klawikordzie) bądź utrzymywały własne kapele, jak np. Elżbieta Sieniawska293.

W XVII wieku zamożne kobiety zaczęły aktywnie uczestniczyć w życiu kul-
turalnym i społecznym. Jednym z przejawów tej działalności były podróże, które 
stały się w tym czasie bardzo popularne. Powodem wyjazdów były sprawy rodzin-
ne, dewocja oraz pielgrzymki o  charakterze przebłagalnym lub dziękczynnym. 
Z podróży tych kobiety przywoziły nie tylko nowe wzory w zakresie mody, ale 

292 Por. G. Perczyńska, Kobiety Iszkołci..., s. 43–44, s. 55–56, s. 63–67.
293 Por. B. Popiołek, Kobiecy świat..., s. 271.
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także wiedzę o architekturze, sztuce, prądach artystycznych, którą wykorzystywa-
ły później w Polsce, działając jako mecenaski.

Kobiecy mecenat artystyczny polegał przede wszystkim na fundowaniu lub fi -
nansowaniu lokalnych kościołów i klasztorów. Rzadziej kobiety łożyły na świeckie 
budynki użyteczności publicznej. Gotówkę i kosztowności szlachcianki przeka-
zywały także na wykonanie malowideł i rzeźb, naprawę organów, złocenie mon-
strancji, czy też wykonanie srebrnych kielichów mszalnych. Spore sumy dawa-
ły również na szaty liturgiczne. Tak postępowała Zofi a Duninówna z Wielkiego 
Skrzynna Olszowska (zm. 1671), kasztelanowa spicymierska, która zdaniem re-
formata Franciszka Wierusza Kowalskiego, piewcy na jej pogrzebie — „jedwa-
biem i złotem szyte obrusy, różnym kościołom” ofi arowała, a „srebrne wota” i „oł-
tarz w kościele stoleckim nowo złocisty, sumptem jej własnym [został — U. K.] 
sprawiony”294. Podobnie zrobiła Konstancja z Lubomirza Czarnkowska, starości-
na międzyrzecka i pyzdrska, która przekazała liczne aparaty i wota, bogate „w klej-
notach, złocie, srebrze” do cieszących  się popularnością świątyń maryjnych — 
Borka, Częstochowy, Pyzdr, Lubasz i Skrzetusz295. Szeroką działalność kościelną 
i świecką prowadziła także Anna ze Sztemberku (zm. 1635 r.), żona księcia Alek-
sandra Ostrogskiego, która szczególną troską otoczyła Jarosław. Miasto, będące 
rezydencją księżnej, uzyskało od niej szereg przywilejów gospodarczych, a  jego 
mieszkańcy osiągnęli wówczas wysoki stopień zamożności. Anna była nie tylko 
dobrym gospodarzem, ale zasłynęła też jako płomienna katoliczka i opiekunka 
Kościoła rzymskiego. Ponadto utrzymywała ścisłe kontakty z jezuitami, wspiera-
jąc ich licznymi datkami, a  w  1609  r. uposażyła bursę mieszkalną dla ubogich 
uczniów pobierających naukę w tym zakonie. W latach 1605–1609 Ostrogska fi -
nansowała odbudowę kościoła św. Jana, który kilka lat wcześniej został zniszczony 
przez pożar. Oddała do niego także obraz św. Ignacego ze srebrną ramą i suknią; 
sporo przedmiotów liturgicznych (w tym złotą monstrancję i  srebrne lichtarze) 
oraz ornaty, kapy, a nawet własnoręcznie wykonane dywany na ściany. Podobno 
co roku księżna przekazywała na kościół św.  Jana, który stał  się jej ulubionym, 
tyle czerwonych złotych, ile kończyła lat. Największym dziełem fundacyjnym 
Ostrogskiej było jednak sprowadzenie do miasta w 1612 r. zakonu benedyktynek, 
o co trzy lata wcześniej rozpoczęła starania u ksieni benedyktynek chełmińskich, 

294 [Franciszek Wierusz Kowalski], Łabęc w  Roskosznym Korony Polskiey Raiu, Po Czterech 
pływaiący Rzekach: w  Białośnieżney Chrześciańskich cnot ozdobie [...] P.  Zophiey Duninowney 
z Wielkiego Skrzynna Olszowskiey, Kasztellanki Spicimierskiey. Pobożne życie reprezentuiący. Przez 
[...] Zakonu Braci Mnieyszey S. Franciszka Oycow Reformatow, Wielgopolskiey Prowinciy Kustosza, 
w  Kościele Farskim Wieluńskim Kazaniem Pogrzebowym wsławiony, Roku Pańskiego, 1671. Dnia 
25. Maia. Z dozwoleniem Starszych, W Poznaniu u Dziedzicow Woyciecha Regulusa, drukował Woy-
ciech Młoduiewicz, Poznań [po 18 VII 1672], k. C2.

295 [Wojciech Pigłowski], Rzeka Pokoiu y Strumien..., k. C3.
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a swej krewnej Magdaleny Mortęskiej. Fundatorka hojnie uposażyła jarosławski 
zakon, dzięki czemu stał się on jednym z najbogatszych w skali państwa. Warto 
zaznaczyć, że pod wpływem Ostrogskiej Jarosław stał się silnym ośrodkiem reli-
gijnym katolicyzmu potrydenckiego. Anna uważana była także za gorliwą zwo-
lenniczkę unii Cerkwi z Kościołem katolickim, stąd jako właścicielka Jarosławia 
zakazała osiedlania się w jego murach innowiercom, a wszyscy znajdujący się tam 
prawosławni mieli przejść na unię. Zwieńczeniem jej działalności był pełen po-
chwały napis, który na grobie Anny umieścili jezuici. Według nich księżna była 
skromna, wstydliwa, szczodra, pokorna i dobroczynna. Uznano ją także za wzór 
pobożności i ubóstwa296.

Popularną formę indywidualnego mecenatu kobiet stanowiło kolekcjoner-
stwo obrazów, drogich i unikatowych sprzętów, książek, kosztownych tkanin, nu-
mizmatów, szkieł, kryształów, sreber, przyrządów matematycznych i geografi cz-
nych (globusy, lunety, cyrkle) oraz dokumentów. W panegiryku wydrukowanym 
po śmierci Zofi i z Warzymowa Szczawińskiej (zm. przed 22 III 1649), wojewo-
dziny brzesko–kujawskiej, znajduje się wiadomość o malowanej galerii jej przod-
ków, która rozmieszczona była w kilku izbach dworu w Szczawinie. Znajdował się 
tam „obraz [...] ojca Jej [...] Michała [...], drugi [...] stryja [...], trzeci [...] dziada 
[...], czwarty [...] pradziada [...] Mikołaja”297. Wszystkich obrazów było jedena-
ście. Zbiór ten uchodzący za jedną z pierwszych szlacheckich galerii rodzinnych 
początku XVII wieku niestety nie zachował się do naszych czasów298. Gromadzo-
ne malowidła spełniały dwie podstawowe funkcje — estetyczną, która wiązała się 
z potrzebami duchowymi, intelektualnymi, a czasem także wykształceniem wła-
ścicielki, oraz socjalną — związaną z obowiązującymi w grupie szlacheckiej zasa-
dami wyposażenia wnętrz. Ponadto zbieranie obrazów było jedną z ważniejszych 
form prywatnej działalności inwestycyjnej oraz dawało kobietom pewne poczucie 
niezależności299. Zazwyczaj po śmierci kolekcjonerki jej zbiory o tematyce sakral-
nej trafi ały do kościołów, pozostałe zaś przechodziły w ręce spadkobierców, którzy 
często je spieniężali.

Kobiety–magnatki tworzyły ponadto własny krąg klientarny, w skład które-
go wchodziło nie tylko najbliższe otoczenie, służba domowa, dworska, ale roz-
szerzał się on także na ludzi, których łączyły więzy rozmaitych zależności. Ową 

296 Por.  R.  Pelczar, Działalność dobroczynna właścicielek Jarosławia dla Kościoła Rzymskoka-
tolickiego w II poł. XVI–I poł. XVII w., [w:] Kobiety i kultura religijna. Specyfi czne cechy religijności 
kobiet w Polsce, pod red. J. Hoff , Rzeszów 2006, s. 100–112.

297 Cyt. za J. A. Chróścicki, Wiadomości o mecenasie artystycznym magnaterii i szlachty polskiej 
na podstawie panegiryków pogrzebowych od XVI do końca XVIII wieku, „Roczniki Historii Sztuki”, 
T. 9:1973, s. 160.

298 Tamże. Zob. też [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac Ktory sobie wystawiła..., k. B3v.
299 Por. A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim..., s. 305; B. Popiołek, Kobiecy świat..., s. 271.
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zależność i  hierarchię dworu magnackiego można schematycznie przedstawić 
za pomocą piramidy, na której czubku znajdował się magnat lub magnatka, a jej 
warstwy nośne stanowili ofi cjaliści dworscy, zarządcy majątków, kupcy, aren-
darze i agenci, stanowiący krąg o podłożu ekonomicznym. Jednocześnie wokół 
nich tworzyła  się grupa ludzi szukających poparcia i  opieki, połączonych rela-
cjami protekcyjnymi. Zazwyczaj służbę na dworze kobiecym traktowano jako 
etap przejściowy, umożliwiający dostanie się na usługi męża pani — senatora, 
co wiązało się z awansem społecznym. Zatem w XVII wieku dwór magnacki sta-
wał  się na danym terenie ośrodkiem życia społecznego, a  środowisko skupione 
wokół magnata i jego żony — jedną z podstawowych form życia społecznego, po-
litycznego, kulturalnego, a nawet gospodarczego. Więzi społeczne w środowisku 
dworskim cechowała trwałość, stąd więź magnat — sługa nie wygasała nawet po 
śmierci jednej ze stron300.

Nasuwa  się wobec tego pytanie, jakie były przyczyny wzajemnej współpra-
cy pomiędzy patronem a klientem? Otóż przede wszystkim zależność taka niosła 
ze sobą obopólne korzyści. Wchodzący w związek służebny szlachcic mógł się spo-
dziewać zarówno zysków materialnych (pieniądze, ziemia), jak również pozama-
terialnych, czyli opieki i protekcji magnata lub jego żony, które dawały szansę na 
rozwój kariery i awans społeczny. Patron zaś zabiegał o to, by skupiać wokół siebie 
ludzi kompetentnych, gdyż wielość funkcji, jaką na co dzień pełnił dwór, wymaga-
ła wielkiego i dobrze zorganizowanego zaplecza ekonomicznego i personalnego. 
Urszula Augustyniak podaje, iż na dworze birżańskich Radziwiłłów występowała 
grupa tak zwanych „starych sług”, którzy otrzymali taki przydomek dzięki długo-
letniej i  wiernej służbie, posiadanym kwalifi kacjom oraz pełnionym funkcjom. 
Cieszyli się oni zaufaniem swoich patronów i pełnili przy nich osobistą posługę. 
Wśród tej grupy znajdowały się także „panie starsze” (ochmistrzynie), które od-
powiadały przede wszystkim za utrzymanie dyscypliny na dworach kobiecych. 
Na dworze Krzysztofa II Radziwiłła (zm. 1640), hetmana litewskiego i wojewody 
wileńskiego, pozycja kobiet zależała od statusu ich mężów, natomiast na dworze 
jego bratanka, księcia Bogusława, białogłowy traktowane były na równi z perso-
nelem męskim i zaliczano je albo do „dworu wyższego” („sług starszych”), albo do 
„dworu mniejszego” (czeladzi), o czym decydowały osobiste kwalifi kacje301.

300 Por. B. Popiołek, Pozycja kobiety..., s. 301; A. Pośpiech, W. Tygielski, Społeczna rola dwo-
ru magnackiego XVII–XVIII wieku, PH, T. 69:1978, z. 2, s. 215, s. 224; A. Dubonis, Dwór, tłum. 
B. Kalęba, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 195–200; M. Paknys, Mecenat, tłum. 
P. Bukowiec, [w:] tamże, s. 334–343. Zob. też D. Makiłła, „Dwór” i „patronat”. Dwa historyczno–so-
cjologiczne pojęcia w historyczno–prawnym naświetleniu, [w:] Patron i dwór. Magnateria Rzeczypo-
spolitej..., s. 179–186.

301 Por. U. Augustyniak, „Stary sługa” jako przedmiot badań nad klientelizmem magnackim na 
Litwie w XVII wieku, KHKM, R. 58:2010, nr 1, s. 71–76; B. Popiołek, Woli mojej ostatniej..., s. 248. 
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Za przykład typowego kobiecego patronatu uchodzi działalność Elżbiety 
z  Lubomirskich Sieniawskiej (zm. 1729), żony Adama Mikołaja Sieniawskiego 
(zm. 1726), hetmana wielkiego koronnego, którą nazywano kobietą „o wyjątko-
wych możliwościach i wpływach”302. B. Popiołek po przebadaniu korespondencji 
kasztelanowej krakowskiej wnioskuje, że „zdołała [ona] pozyskać, skorumpować 
i uzależnić od siebie i swoich interesów dziesiątki ludzi na terenie całej Rzeczy-
pospolitej”303. Klienci Sieniawskiej wywodzili  się bowiem zarówno ze  szlachty, 
jak i mieszczaństwa. Część z nich wchodziła w skład dworu, pozostali zaś, two-
rząc krąg służebny — wiernie wypełniali jej polecenia. Ponadto utrzymywała ona 
i opłacała całą rzeszę rozmaitych agentów, informatorów i korespondentów, któ-
rzy zobowiązani byli do powiadamiania jej o wszelkich nowinkach. O audiencję 
u  Sieniawskiej zabiegali także przedstawiciele obcych państw. Dla swoich pod-
danych i klientów kasztelanowa była „Dobrodziejką”, „Promotorką i Fundatorką”, 
„Panią wielkiego serca i umysłu”, „drugim Salomonem” oraz „chlebodawczynią”. 
Ponadto dzięki jej protekcji wiele osób osiągnęło urzędy i godności bądź zyskało 
szansę rozwoju wojskowej kariery. Warto dodać, że do grona oddanych klientów 
czy też zwykłych sług Sieniawskiej należeli również księża, zakonnicy i mniszki. 
Krąg ten powiększał się w zależności od działalności fundacyjnej i mecenasow-
skiej protektorki304.

Jeśli chodzi o zamiłowania bibliofi lskie ówczesnych szlachcianek, to gromadzi-
ły one przede wszystkim modlitewniki, żywoty świętych, zbiory modlitw, kazania, 
kantyczki i gazety pisane. Czasem w ich inwentarzach można spotkać też traktaty 
prawne, kroniki historyczne, zbiory poezji lub statuty bractw religijnych. Warto 
dodać, że modlitewnik był wyrazem prestiżu społecznego, a o jego wartości świad-
czyła nie tylko treść, ale także kunszt wykonania. Najczęściej przechodził on z mat-
ki na córkę. Często kobiety w przedstawieniach portretowych trzymały w ręku mo-
dlitewnik, który pełnił funkcję symboliczną, nawet wówczas, gdy jego właściciel-
ka nie potrafi ła czytać. Książki zbierały magnatki, szlachcianki, mieszczanki oraz 
zakonnice. (Wiele z nich posiadało własne księgozbiory, które często zaskakiwały 
współczesnych rozmiarami). Inne zaś przejmowały zbiory po swych przodkach. 
Wspaniałą bibliotekę po Opalińskich odziedziczyła wspomniana już Elżbieta Sie-
niawska. Do jej powstania przyczyniła się bez wątpienia matka hetmanowej koron-
nej — Zofi a z Opalińskich Lubomirska (zm. 1675), która uzdolniona muzycznie 
i matematycznie, prawdopodobnie pobierała naukę wraz ze swymi braćmi. Ciotka 

Na temat dworu Bogusława Radziwiłła zob. M. Miłuński, Zarząd dóbr Bogusława Radziwiłła w la-
tach 1636–1669, [w:] Administracja i życie codzienne..., s. 195–283.

302 B. Popiołek, Dobrodziejki i klienci. Z dziejów patronatu kobiecego w czasach saskich, [w:] Pa-
tron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej..., s. 393.

303 Tamże, s. 387.
304 Tamże, s. 386–389, s. 393.
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Elżbiety — Helena Tekla z Ossolińskich Lubomirska (zm. 1687), wojewodzina kra-
kowska, nie tylko przejęła po swym mężu Aleksandrze cenny księgozbiór, ale sama 
uchodziła z  kobietę inteligentną, wykształconą i  świetnie zorientowaną w  spra-
wach politycznych. Śledziła także postęp w badaniach astronomicznych słynnego 
gdańszczanina Jana Heweliusza. Bogate księgozbiory posiadały również zakonnice, 
a niektóre zgromadzenia dysponowały nawet kilkoma bibliotekami305.

Kobiece zainteresowania literackie i skłonności bibliofi lskie owocowały w wie-
lu dziedzinach życia. Białogłowy prowadziły bowiem korespondencję i spisywały 
sylwy, których tematyka skoncentrowana była nie tylko na wydarzeniach rodzin-
nych, domowych, ale dotyczyła także spraw gospodarczych, wykształcenia dzieci 
i wydarzeń politycznych. Niejedna z nich okazała się również zdolną pamiętnikar-
ką, pisarką i poetką. Jest to umiejętność warta podkreślenia, zważywszy na fakt, że 
w XVII i XVIII wieku spora grupa kobiet była nadal niepiśmienna, wśród magna-
tek było ich około 15%, wśród zamożnej szlachty zaś 55%306.

Prekursorkami rozwoju polskiej epistolografi i w XVII wieku okazały się dwie 
królowe–Francuzki — Ludwika Maria Gonzaga i  Maria Kazimiera  d’Arquien. 
Korespondencja pierwszej z  wymienionych obejmuje zbiór około stu listów 
w  trzech odrębnych zespołach, nie licząc listów rozproszonych, które napisane 
zostały podczas dwudziestoletniego okresu jej panowania. Jej następczyni Maria 
Kazimiera także pozostawiła po sobie sporą spuściznę epistolarną, której znaczna 
część znajduje się jeszcze w archiwach. Chronologicznie zbiór ten otwierają listy 
pochodzące z końca lat 50. XVII wieku pisane do narzeczonego Jana Zamoyskie-
go, a zamykają powstałe na początku XVIII wieku, słane z Rzymu do swej młodej 
przyjaciółki Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Niestety najbardziej popularna 
korespondencja Marii Kazimiery z Janem Sobieskim zachowała się jedynie w nie-
wielkiej ilości. W XVII wieku, jak pisze Karolina Targosz, poziom pisarstwa ko-
biecego był na ogół słaby. Szczególnie dużo dam–epistolografek pochodziło z ro-
dziny Radziwiłłów. Zaliczyć do tej grupy należy Włoszkę z pochodzenia Lukrecję 
ze Strozzich, żonę Aleksandra Ludwika Radziwiłła; Annę Marię Radziwiłłównę, 
córkę Janusza, oraz Katarzynę Radziwiłłową, siostrę króla Jana III Sobieskiego. 
W korespondencji kobiecej w zależności od adresata — ojca, brata, narzeczonego, 
męża, syna, córki, sługi, dworzanina, czy też krewnej bądź przyjaciółki znajdowa-
ły się przeróżne treści. Spotkać tam można opisanie problemów panieńskich, ko-

305 Por. taż, Kobiecy świat..., s. 267–269.
306 Por.  G.  Perczyńska, Kobiety Iszkołci..., s.  8. Tematowi kobiet trudniących  się pisarstwem 

w XVI i XVII wieku swe studium poświęciła J. Partyka, „Żona wyćwiczona”... Zob. też W. Urban, 
Umiejętność pisania w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku, PH, T. 68:1977, z. 2, s. 231–257. 
Badacz podaje, że w  drugiej połowie XVI wieku w  Małopolsce umiejętność pisania posiadało 
49% zamożnych szlachcianek, ok. 20% kobiet ze średniej szlachty, ok. 15% drobnych szlachcianek 
i ok. 25% mieszczanek.
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biecych, małżeńskich, macierzyńskich, czy też domowo–gospodarskich, a nawet 
i politycznych. Warto też wspomnieć, że w większości zachowane listy napisane 
zostały przez magnatki. Listy tworzone w szlacheckich kręgach przechowywane 
były na ogół w rodzinnych archiwach, przez co miały mniejsze szanse na dotrwa-
nie do naszych czasów. Zdarzają się także listy podpisane przez mieszczanki, lecz 
w tym wypadku są to pojedyncze dokumenty. Odrębną grupę stanowią listy two-
rzone przez zakonnice, dotykały one jednak innych problemów i zazwyczaj pisały 
je przeorysze307.

W ramach podsumowania należy stwierdzić, że właściwie kobiety ze wszyst-
kich warstw społecznych uczestniczyły w  procesie tworzenia listów. Niektóre 
z nich pisały je własnoręcznie, inne zaś — słabiej wykształcone, korzystały z po-
mocy sekretarza lub pisarki służącej. Jednak nawet jeśli list był dyktowany, mo-
gły się w nim pojawić własnoręczne dopiski, zazwyczaj na końcu. Kobiety za po-
mocą listów opisywały otaczającą je rzeczywistość, prowadziły sprawy urzędowe, 
a w okresie panieństwa lub wdowieństwa kierowały prośby do swych opiekunów.

Równolegle z rozwojem epistolografi i kształtowała się w Polsce XVII wieku 
memuarystyka. Jedną z pierwszych kronikarek opisującą dzieje swego rodu była 
Elżbieta z  Niemojowskich Orzelska. Rozpoczęte przez nią dzieło kontynuowa-
ła jej córka, Katarzyna z Orzelskich Niegolewska, a następnie wnuczka, Elżbieta 
z Niegolewskich Mielżyńska, oraz prawnuczka, Anna z Mielżyńskich Rogalińska. 
Ostatnia z wymienionych dokonała „redakcji” owej rodzinnej kroniczki, opusz-
czając dość obszerne fragmenty dzieła, w którym historia doprowadzona została 
do 1732  r. Na uwagę zasługuje fakt, że każda kolejna kronikarka rozpoczynała 
opisywanie dziejów swej rodziny od obszernych wspomnień na temat swej matki. 
Najpewniej w tej roli czuła się Anna z Mielżyńskich Rogalińska, która nie tylko 
miała największe zacięcie pisarskie, ale także znała najwięcej faktów z życia swej 
rodzicielki. Rekonstrukcja życia codziennego siedemnastowiecznych pań domu 
jest trudna, gdyż niewiele zachowało się na ten temat utworów. Do zupełnych uni-
katów zaliczone zostały dwa teksty, których autorkami są szlachcianka i magnat-
ka, stąd opisana przez nich codzienność różni się między sobą. Pierwszy z tych 
utworów, w postaci niewielkiej sylwy prowadzonej w latach 1680–1704, stworzyła 
nieznana z nazwiska cześnikowa brasławska, prawdopodobnie żona Władysława 
Biesieckiego. Autorka tego utworu jawi  się w  swoim rękopisie jako energiczna 
i  zaradna gospodyni, która zarządza „kuchnią, szafą i oborą”. Sylwa, jak podaje 

307 Por. K. Targosz, Damy XVII wieku z piórem w ręku — od listu do autobiografi i, [w:] Pisarki 
polskie epok dawnych, pod red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998, s. 21–28. Zob. też B. Popiołek, Na mar-
ginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki saskiej, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji..., s. 89–102. 
J. Partyka („Żona wyćwiczona”..., s. 116–148), uznając wiek XVI i XVII za stulecia listów, dość ob-
szernie opisała rozwój epistolografi i w nowożytnej Europie i Polsce. Swe rozważania oparła przede 
wszystkim na korespondencji Radziwiłłowych i Radziwiłłówien.
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J. Partyka, już w samym swym założeniu opisuje życie codzienne, stąd dzieło to 
zawiera porady dotyczące prowadzenia domu, przepisy kulinarne, rozmaite lekar-
stwa, sposoby hodowania domowych zwierząt, rachunki za prowadzenie gospo-
darstwa, czy też wydatki poniesione na służbę. Pojawiają się w niej ponadto infor-
macje na temat dzieci, wykonywania domowych robótek ręcznych, jak również, 
co jest dość nietypowe, wykład na temat wychowania domowego pieska. Z kręgu 
magnackiego zaś pochodzi rękopis zatytułowany Notacyje różne, którego autor-
ką jest Konstancja z Sapiehów Sanguszkowa. Utwór ten ma postać pamiętnika, 
który został podzielony na trzy części. W pierwszej autorka opisała czas zalotów 
i  swatów poprzedzających zamążpójście, w  kolejnej okres po ślubie, w  którym 
wiele podróżowała u boku swego męża Hieronima, w trzeciej zaś macierzyństwo 
i obowiązki domowe. Obok informacji na temat dzieci pojawiły się tutaj wzmianki 
dotyczące wydatków poniesionych na rzecz krawca, czy też dziewcząt przyjmo-
wanych na dwór Konstancji. Zatem oba opisane powyżej utwory relacjonują życie 
codzienne i obowiązki przynależne kobiecie, przy czym codzienność cześnikowej 
bracławskiej jawi się zupełnie inaczej niż Konstancji Sanguszkowej. Jest to wyni-
kiem tego, że problemy, które na co dzień absorbowały cześnikową, kompletnie 
nie interesowały Konstancji, gdyż na dworze Sanguszków kuchnią i szafą zajmo-
wały się panny dworskie i ochmistrzyni308.

Warto dodać, że pamiętniki napisane kobiecą ręką — bez względu na stan i za-
możność ich autorek, różniły się znacznie od utworów stworzonych przez męż-
czyzn. Kobiece sylwy i dzienniki były bardziej intymne, skupiały się na sprawach 
codziennych i rodzinnych, a tworzące je autorki pisały z większą swobodą, żyjąc 
w przekonaniu, że pomimo szczerych chęci i obszernej wiedzy nie mają zbyt wiele 
do przekazania następnym pokoleniom. Stąd zawarte w tych dziełach informacje 
są dla współczesnych badaczy cennym źródłem do badania codzienności i men-
talności tamtych ludzi.

Na okres baroku przypada również twórczość Anny ze  Stanisławskich 
(zm. 1701 r.), 1v. Warszyckiej, 2v. Oleśnickiej, 3v. Zbąskiej, która stworzyła pierw-
szą w  literaturze polskiej wierszowaną autobiografi ę noszącą tytuł Transakcyja 
albo opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane ro
ku 1685309. Dzieło powstało pomiędzy ostatnim kwartałem 1683 r., kiedy to nastą-

308 Por. J. Partyka, Kuchnia, szafa i obora. Codzienność pisana kobiecą ręką, „Barok”, R. 5:1998, 
nr 2, s. 143–146; taż, „Żony wyćwiczone”. Szesnasto– i siedemnastowieczne domowe pisarki, [w:] Pi-
sarki polskie epok dawnych..., s. 40–42; taż, „Żona wyćwiczona”..., s. 152–158.

309 Por. J. Pielas, Zabezpieczenie praw majątkowych..., s. 210. Zob. też I. Kotowa, Anna Stanisław-
ska, pierwsza autorka polska, PL, R. 31:1934, z. 1/2, s. 267–290; Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospo-
litych niewiast staropolskich XVI–XVIII wieku, Łódź 1972, s.  278–297; A.  Sajkowski, Staropolska 
miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981, s. 11–24; S. Król, 101 kobiet polskich. Ślad 
w historii, Warszawa 1988, s. 45–48; K. Targosz, Sawantki w Polsce XVII w..., s. 280–313; S. Szczęsny, 
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piła śmierć trzeciego męża Anny, a datą postawioną w tytule. We wstępie Do czytel-
nika poetka wyjaśniła, dlaczego „taki tytuł książce dała”. Otóż przyjmując postawę 
osoby doświadczonej przez życie, stwierdza — „Bo życie ludzkie jednym trenem 
sądzę”. Zdaniem Stanisławskiej bowiem częściej w  życiu człowiek doświadcza 
przykrości, a jeśli już spotka go jakaś radość, trwa ona krótko. Transakcyja obej-
muje 77 trenów, złożonych z różnej liczby zwrotek (od 2 do 26). W sumie dzieło li-
czy 745 zwrotek, na 255 stronnicach. Na marginesach zamieszczone zostały liczne 
uwagi, które stanowią uzupełnienie treści wierszy. Utwór ten jest swego rodzaju 
pamiętnikiem, w którym prócz osobistych wspomnień dotyczących życia u boku 
trzech mężów, Stanisławska odważyła się napisać o tyranii ojców i dramacie córek 
przymuszanych do ślubu, niedobranych małżeństwach oraz o namiętności i miło-
ści, które miały być prawdziwym uczuciem pomiędzy kobietą a mężczyzną. Pod 
względem literackim dzieło to nie reprezentuje większych wartości, gdyż autorka 
nie posiadała odpowiedniego wykształcenia w tym kierunku, ale należy docenić 
w nim oryginalność ujęcia tematu, pionierskość i walory językowe, które zostały 
przez poetkę zastosowane. Anna Stanisławska, podobnie, jak większość kobiet 
w tym okresie, odebrała klasztorne wychowanie, mające niewątpliwy wpływ na jej 
religijność w dorosłym życiu i działalność fundacyjną. U schyłku swoich dni, pod 
wpływem wielu przykrych przeżyć i postępującej choroby, literatka zaczęła hojnie 
obdarowywać zakony pijarów w rodowym Dunajgrodzie Stanisławskich oraz mi-
sjonarzy w Warszawie i Lublinie. Na cele charytatywne przekazała właściwie całe 
klucze dóbr, w tym swoje rodzinne Maciewice, gdzie w 1681 r. wzniosła drewnia-
ny kościół. Anna Stanisławska umarła bezpotomnie w wieku pięćdziesięciu lat. 
Przeszła do historii literatury jako pierwsza polska pisarka, która stworzyła dzie-
ło o tematyce świeckiej, sporych rozmiarów i starannie napisane jej własną ręką. 
Utwór ten stanowi rodzaj autobiografi i, w którym autorka z żalem opisała swoje 
pierwsze nieudane małżeństwo z Janem Kazimierzem Warszyckim, kasztelanem 
krakowskim, zakończone rozwodem oraz śmierć dwóch ukochanych mężów, wo-
jowników doby Jana III Sobieskiego — Jana Zbigniewa Oleśnickiego, podkomo-
rzyca sandomierskiego, oraz Jana Zbąskiego, podkomorzego lubelskiego. Rękopis 
ten, pomimo iż został przez autorkę opatrzony wstępem i jakoby przygotowany do 

Anny ze Stanisławskich Zbąskiej opowieść o sobie i mężach. Glosa do barokowej trenodii, [w:] Pisarki 
polskie epok dawnych..., s. 69–87; H. Popławska, „Żałosne treny” Anny Stanisławskiej, [w:] tamże, 
s. 89–111; D. Rott, Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich 
i  jej Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty [...], Katowice 2004; J.  Partyka, Mężne 
niewiasty za klasztorną..., s. 198; E. E. Wróbel, Staropolski autoportret białogłowy, „Folia Historica 
Cracoviensia”, Vol. 17:2011, s. 140–150; A. Araszkiewicz, Wierszowany pamiętnik Anny Stanisław-
skiej, [w:] Per mulierem..., s. 151–160. Na temat dzieła zob. A. Stanisławska, Transakcyja albo Opi-
sanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane roku 1685. Fragmenty, wyd. 
P. Borek, Kraków 2003.
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druku, nie znalazł odbiorców w XVII wieku. Dopiero w 1893 r. odkrył go w Ce-
sarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu i rozpowszechnił Aleksander Brück-
ner. Jemu także przypisuje się błędne przekazanie nazwiska poetki, przez co do 
kanonu weszła ona jako Anna Stanisławska, zamiast Zbąska, gdyż tak nazywa-
ła się w chwili pisania utworu. Za sprawą badacza w 1935 r. Ida Kotowa wydała 
ten tekst, jak się później okazało szczęśliwie, ponieważ w czasie II wojny światowej 
oryginał tego utworu spłonął310.

Do autorek zakonnych należą natomiast wspomniane już wcześniej Magda-
lena Mortęska i Anna Maria Marchocka. Pierwsza z wymienionych jest autorką 
dwóch dzieł — Rozmyślań o Męce Pańskiej oraz Nauk duchownych służących do 
postępu duchownego od mojej drogiej Matki i Dobrodziejki wielkiej Panny Ksieni, 
które mi dawała częścią w osobności, częścią w pospolitości z inszymi w kapitułach 
i  rozmowach duchownych. Obydwa dzieła są ściśle związane z  reformami, jakie 
podjęte zostały w  klasztorach benedyktyńskich, na skutek postanowień soboru 
trydenckiego. Kładą także nacisk na ascetyzm, dyscyplinę, rozmyślania i medy-
tację oraz uważane są za przykład wczesnobarokowego pisarstwa o charakterze 
metafi zycznym. Druga autorka zaś stworzyła Żywot Wielebnej Matki Teresy a Jesu, 
klasztorów we Lwowie i w Warszawie karmelitanek bosych fundatorki, która swoją 
ręką z rozkazania przełożonych i spowiednika napisała. Utwór ten zdaniem wielu 
badaczy uchodzi za pierwszą znaną autobiografi ę napisaną w Polsce przez kobietę. 
Dzieło to daje także wyjątkowe świadectwo religijnej uczuciowości tamtej epoki311.

W  ramach podsumowania warto zastanowić  się nad tym, czy w  epoce no-
wożytnej istniała literatura kobieca? Otóż odpowiedzi na to pytanie udzieliła 
J.  Partyka, której zdaniem, jeśli rozważania dotyczące tego tematu zamkną  się 
na XVII wie ku, „odpowiedź, wbrew temu, co sądzą [...] niektórzy badacze, musi 
brzmieć: nie”312. W XVI i XVII wieku nie było jeszcze w Rzeczypospolitej kobiecej 
literatury, natomiast pojedyncze przypadki pisarek w postaci Anny Stanisławskiej, 
Magdaleny Mortęskiej, czy też Anny Marii Marchockiej stanowią zbyt wąski krąg 
żeńskiego środowiska pisarskiego. Żadna z wymienionych autorek nie stworzyła 

310 Por. Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych..., s. 281, 284; K. Targosz, Sawantki w Polsce 
XVII w..., s. 280–281, s. 306; H. Popławska, „Żałosne treny”..., s. 90; F. Mincer, Kobieta a książka 
w Polsce w czasach renesansu, baroku i oświecenia, [w:] Partnerka, matka, opiekunka..., s. 54; G. Bor-
kowska, M. Czermińska, U. Phillips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, 
Gdańsk 2000, s. 18–20.

311 Por. J. K. Goliński, Mistyka i łaska. Życie wewnętrzne Marianny Marchockiej w świetle Żywota, 
[w:] Pisarki polskie epok dawnych..., s. 57–67; S. Król, 101 kobiet polskich..., s. 35–37; D. Rott, Kobieta 
z przemalowanego..., s. 14–20; G. Borkowska, M. Czermińska, U. Phillips, Pisarki polskie od średnio-
wiecza..., s. 11–18; E. E. Wróbel, Staropolski autoportret białogłowy..., s. 140–150; K. Kaczor–Sche-
itler, Działalność pisarska polskich zakonów..., s. 78–81.

312 J. Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s. 211.
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szkoły literackiej, nie wpłynęła na kobiecy styl pisania, ani też nie sprecyzowała 
na ten temat żadnej myśli teoretycznej313. Można także wnioskować, że częściowy 
wpływ na słaby rozwój pisarstwa kobiecego w baroku miała działalność duszpa-
sterska, gdyż, jak wspomniał Jędrzej Cyrus w oracji ku czci Elżbiety z Podbere-
skich Tarnowskiej — „nie chce Bóg niewiasty mieć wielkiej literatki, nie chce, 
żeby się literami, Pismem bawiły. Mężom to niech zostawią, a one swego niech 
pilnują”314. Podobnie Kościół traktował naukowe dążenia kobiet, uznając wręcz za 
absurdalne zachowanie, „gdy w Pani obrotniejszy rozum niż wrzeciono, ostrzej-
szy rozsądek niż igiełka, jeśli nie przystoi warkoczykowi rozum — a [...] z głowy 
i mózgu wyrasta”315.

Omawiając działalność kulturalną kobiet, nie sposób pominąć mody, która 
w  baroku, na skutek licznych podróży do krajów zachodnioeuropejskich oraz 
kontaktów ze Wschodem, stała się mieszaniną różnych stylów i trendów. Moda 
kobieca tworzyła  się w środowisku dworów królewskich i magnackich. Wzora-
mi nowych trendów w XVII wieku były królowe francuskie, żona Władysława IV 
i Jana Kazimierza (Ludwika Maria Gonzaga) i żona Jana III Sobieskiego (Maria 
Kazimiera). Kobiety niejednokrotnie ulegały zachodnim trendom i  starały  się 
wymusić na mężach zgodę na zakup bardzo drogich strojów. W  zależności od 
upodobań stroje ozdabiano w specyfi czny sposób. Elementem dekoracyjnym sta-
ły  się bowiem w  tym czasie pióra, sztuczne kwiaty i koronki. Wszystkie z nich 
miały taką zaletę, że można było je wymienić w razie zniszczenia lub zabrudze-
nia. Poza uniwersalną czernią i bielą gustowano w czerwieni, pomarańczy, różu, 
zieleni czy też błękicie. Uzupełnieniem magnackiego stroju były buciki atłasowe 
dobrane pod kolor sukien oraz pończochy w odcieniu białym, cielistym, a czasem 
kolorowe. Kobiety zaczęły także ingerować w  naturę, poprawiając swój wygląd 
wszelkiego rodzaju kosmetykami. Farbowały włosy i brwi oraz używały różu i bie-
lidła, gdyż blada płeć uchodziła wówczas za ideał piękna. Znane i praktykowane 
było także czernienie brwi na wzór orientalny. Pod koniec XVII wieku popular-
ne stały  się „muszki”, czyli czarne płatki, które wytworne damy przyklejały so-
bie na twarzy dla wydobycia kontrastu z bieloną cerą. Zaczęto ponadto używać 
perfum. O zamożności i wieku decydowały również fryzury. Panny nosiły długie 
włosy, rozpuszczone lub spięte w warkocze. Kobiety zamężne charakteryzowały 
krótkie fryzury, do czego nawoływał nie tylko zwyczaj, ale obrzęd weselny, kie-
dy to podczas oczepin obcinano pannie młodej włosy i  wkładano jej na głowę 

313 Por. J. Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s. 211–212.
314 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 10.
315 [Adrian Pikarski], Naiaśnieysze Zwierciadło Maiestatu bez Makuły. Przy wyprowadzie 

z Warszawy do Krakowa, Naiaśnieyszego Ciała Ludowiki Mariey Polskiey y Szwedzkiey Krolowey, Na 
Kazaniu W oczy świata wystawione, Przez [...] Soc. Iesu, I. K. M. Ordinariusza Kanozdzieie. Roku 
1667. Dnia 3. Września. [...], Kraków [po 3 IX 1667], k. B2v.
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czepiec, gdyż, jak tłumaczył kaznodzieja Mateusz Lisiecki — „białogłowa powin-
na mieć pokrycie na głowie swojej [...] dla Aniołów”316. Włosy obcinano także 
dziewczynie uwiedzionej, która od tej chwili musiała chodzić z zakrytą głową. Jed-
nak w siedemnastowiecznej Polsce i nad tym zwyczajem zapanowała obca moda, 
przez co noszenie czepca zachowane zostało jednie w kręgach zaściankowej lub 
szczególnie konserwatywnej szlachty. Wówczas bowiem modna stała się fryzura 
à’la Fontange, wysoka, sztucznie podtrzymywana i zdobiona, którą w Polsce za-
początkowały królowe Francuzki. Kornety zastąpiły więc dawne wieńce i czepce. 
Kobiety nosiły również biżuterię w postaci diademów, naszyjników, zauszników, 
maneli na rękach i pierścionków, które często wykonywane były ze szlachetnych 
kruszców i kamieni. Do popularnych wówczas kolii, które opasały szyję, zdobiąc 
ją jednocześnie, wkładano perły, diamenty, rubiny, szafi ry, a czasem także frag-
menty rogu jednorożca, uchodzące za talizmany bądź tak zwane „kamienie lekar-
skie”, które poprzez swoje właściwości miały wpływać na zdrowie, urodę, a czasem 
i nastrój właścicielki. Wszystkie te minerały oprawiano dodatkowo w złoto lub 
srebro. Kosztowna i oryginalna biżuteria stanowiła nie tylko element stroju, ale 
także świadczyła o zamożności i prestiżu osoby, która ją nosiła317.

Zatem wraz z napływem obcych obyczajów widocznych m.in. w modzie za-
częła się także powolna emancypacja kobiet, która początkowo zauważalna była 
jedynie w sferach dworskich. Kobiety — głównie te, które znajdowały się w oto-
czeniu królowych Francuzek, zaczęły odgrywać coraz istotniejszą rolę towarzyską, 
odbierały hołdy, podtrzymywały rozmowy i inicjowały zabawy. Za takim zacho-
waniem szła także większa swoboda w stosunku do mężczyzn, początkowo tylko 
w rozmowie, później zaś i w sferach intymnych. Rozluźnienie obyczajów rozcho-
dziło się następnie na dwory magnackie, ziemiańskie i domy mieszczańskie. Zbyt 
swobodne, a czasem nawet wyuzdane ekstrawagancje w modzie stały się tematem 
mów pogrzebowych. Kaznodzieje publicznie okadzali zbyt odważne w tej materii 
kobiety i wytykali z ambony ich niemoralne zachowanie, określając je jako „spro-
śne sowy”, „niewstydliwe żerdki”, „piekielne lepy”318. Jednocześnie stawiali je na tle 
pobożnych i zrównoważonych matron, nawołując do opamiętania i zmiany przy-
zwyczajeń. Upomnienie takie znaleźć możemy w oracji ku czci Anny z Wierbna 
Ciświckiej, kasztelanowej śremskiej, gdzie kaznodzieja Bartłomiej Wieczorkowski 
napisał —„to prawi nazywamy ozdobą, co człowieka zdobi. Niewiastę zaś to zdobi, 

316 [Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu..., k. B3v.
317 Por. A. Dębski, Obce wpływy w obyczajowości kobiet polskich w XVI–XVIII wieku, [w:] Ko-

bieta, etyka, ekonomia, pod red. E. Ozorowskiego, R. Cz. Horodeńskiego, Białystok 2009, s. 95–102; 
A. Lesiak, Kobiety z rodu Radziwiłłów..., s. 148–154; A. Zdziechiewicz, Obraz kobiety w staropol-
skich popularnych poradnikach medycznych, „Napis”, Seria 9:2003, s. 5–29; S. Mrozińska, Historyzm 
mody, KHKM, R. 22:1974, nr 1, s. 101–105.

318 [Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu..., k. B3v.
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co w niej jest uczciwego. A co jest? Nie złoto, nie szmaragd, ale powaga, skrom-
ność i wstydliwość. Idzie za tym, że mądra niewiasta zdobi męża szlachetnego, 
jako przeciwnym sposobem swarlica, pijanica, nierządna — mądrego, pobożnego 
do wstydu przywodzi”319.

Reasumując zagadnienie, jeszcze raz warto zasygnalizować, że zakres aktyw-
ności kulturalnej kobiet zależał od ich cech indywidualnych, pozycji społecznej, 
zdobytego wykształcenia oraz tradycji rodzinnych. Bez wątpienia ogromny, o ile 
nie zasadniczy na to wpływ miała także niezależność fi nansowa, która dawała ko-
biecie dużo swobody i moc decydowania w wielu kwestiach. Zamożne i  szczo-
drobliwe szlachcianki, ze  względu na swe zasługi dla Kościoła, społeczeństwa 
czy też kultury, cieszyły się szacunkiem duchownych i mieszkańców danego te-
renu, którzy ich zalety opisywali w panegirykach głoszonych podczas pogrzebu. 
W utworach tych podkreślano religijność, miłosierdzie i hojność zacnej pani oraz 
skromność, powolność, wierność i zaradność, które widoczne były w jej życiu ro-
dzinnym. Cnoty te stawiano za wzór do naśladowania. Należy jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że naszej opinii o danej kobiecie nie możemy kształtować wyłącznie na 
podstawie mów funeralnych. Został tam bowiem zawarty model–ideał, do które-
go dążono, a który nie zawsze był możliwy do osiągnięcia w codziennym życiu.

319 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Anny Grabianki z Wierbna Ciswic-
ki..., k. [A4]v.
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Rozdział III

Cechy i cnoty szlachcianki w oracjach pogrzebowych

3.1. Wzorce osobowe w epoce nowożytnej
„stała się cnót wszystkich — wzorem pamiętliwym”1

Oracje pogrzebowe — kazania, mowy, panegiryki i epitafi a były istotnym elemen-
tem barokowego ceremoniału pogrzebowego. Zawierają one cenne dla historyka 
informacje na temat dawnych zwyczajów i uroczystości funeralnych oraz bogaty 
materiał genealogiczny i heraldyczny. Są również niezwykle wartościowym źró-
dłem do badań nad mentalnością społeczeństwa staropolskiego ze  względu na 
występujące w nich elementy dydaktyczne i parenetyczne, pod których wpływem 
kształtowały  się pewne modele i  wzorce osobowe występujące w  obrębie tegoż 
społeczeństwa. Uznane zostały także za doskonały element propagandy potęgi 
i znaczenia rodu, poprzez eksponowanie pewnych cech i zasług jego członków2.

Pojęcie wzoru osobowego funkcjonuje w pedagogice społecznej od czasów 
antycznych i jest ono „podstawowym i komunikatywnym sposobem oddziaływa-
nia dydaktycznego w propagowaniu zarówno ideałów moralnych, jak i obywatel-
skich, profesjonalnych lub stanowych”3. Od czasów najdawniejszych w obrębie 
literatury wykształciły się trzy podstawowe typy przekazu wzorów osobowych. 
Pierwszym z nich była biografi a, znana w średniowieczu jako żywoty świętych 
(hagiografi a), w  której ukazywano poszczególne fazy życia bohatera i  dawano 
pełnię modelowych zachowań w różnych sytuacjach. Drugim był traktat peda-
gogiczny i gatunek zwany speculum (zwierciadło), które konstruowały stateczny 
wzór osobowy i  silnie zarysowaną postać, a poprzez brak wątków fabularnych 

1 [Michał Radwan Lodzinski], Chwalebna Cnot Niesmiertelnych Ozdoba, Przezacney Matrony 
[...] P. Heleny Masalskiey, Przy Akcie Pogrzebowym w Kościele S. Kazimierza Oycow Reformatow 
Konwentu Krakowskiego; Na Pociechę pozostałych Synow, y żałosnych Przyiacioł, Do Wieczney Pa-
mięci Przez, Przesławney Akademiey Krakowskiey Studenta, Th renem żałosnym Podana. Roku Od-
kupienia Naszego 1672. Dnia 18 Lipca, Kraków 1672, k. B3.

2 Por. B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy umbrą fatalną malowany — wizerunek kobiety w sta-
ropolskich mowach pogrzebowych, „Studia Historyczne”, R. 47:2004, z. 3/4, s. 313. Zob. też F. Wolań-
ski, Rola kobiety w społeczeństwie Rzeczyposplitej epoki saskiej w świetle bernardyńskich kazań po-
grzebowych, [w:] Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce — w średniowieczu i w dobie staropolskiej, 
pod red. K. Justyniarskiej–Chojak, S. Konarskiej–Zimnickiej, Warszawa 2012, s. 279–285.

3 Por. H. Dziechcińska, Wzory osobowe, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze — 
renesans — barok, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław–Warszawa 1998, s. 929.
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formy te charakteryzowały  się silnym normatywizmem. Trzeci typ stanowiła 
sama postać literacka, która była nośnikiem wzoru osobowego. Występowała 
ona w niektórych gatunkach poetyckich i prozaicznych, także tych o charakterze 
funeralnym (epitafi um) i pochwalnym (panegiryk). Utwory te kreowały swego 
bohatera zgodnie z  preferowanymi w  danym okresie wartościami i  cechami4. 
Zdaniem A. Nowickiej–Struskiej termin wzorzec osobowy związany jest z „per-
swazyjnym wymiarem tekstu, moralizmem i dydaktyzmem”5. Pojęcie to znajdu-
je się pomiędzy nieosiągalnym ideałem a wzorami powszechnie akceptowanymi, 
występującymi w rzeczywistości. Autorzy kazań pogrzebowych posługiwali  się 
podczas ich tworzenia gotowymi wzorcami osobowymi, które nawiązywały do 
zaleceń zawartych w zwierciadłach oraz ideałów wykreowanych przez staropol-
ską biografi stykę. Jednym z elementów wartościujących rodzaje wzorów osobo-
wych lansowanych w kazaniach i innych dziełach parenetycznych była płeć. Stąd 
w  baroku literatura moralizatorska skupiała  się głównie na męskich modelach 
życia. Kobiece wzorce osobowe były raczej dopełnieniem wzorca ziemiańskie-
go, czy też wzorca dworskiego, a od XVI wieku na kształtowanie  się wizerun-
ku kobiety oddziaływać zaczęły także wizerunki antycznych heroin i biblijnych 
 matron6.

Popularność kobiet wynikała z  ich ambiwalentnej natury, gdyż część z nich 
upodabniano do wzoru Pandory i Ewy, przez co były złe i przewrotne, pozostałe 
zaś przyjmowały cechy świętości na wzór Matki Boskiej. Stąd w dziejach kultury 
przeplatają się dwie tendencje, które określone zostały jako mizoginiczna i pro-
feministyczna. Korzeni tradycji antyfeministycznej należy doszukiwać się w nie-
których fragmentach Biblii (Księga Przysłów, Księga Koheleta, czyli Eklezjaste-
sa) i czasach antycznych, gdzie niewiasta ukazana została jako narzędzie szatana, 
przyczyna bólu i  cierpienia, czy też istota stworzona jedynie do tego, by  służyć 
mężczyźnie. Według starożytnych mitologii kobiety, prócz właściwie jednej — 
wiernej żony Penelopy — uznane zostały za „czarne charaktery”. Również biblijna 
Ewa ze względu na występujące w jej naturze podstęp i zło w gruncie rzeczy ni-
czym nie różniła się od mitycznej Pandory. Warto dodać, że właściwie na około 
200 kobiet, które wymienione zostały w Starym Testamencie, na pochwałę zasłu-
żyły jedynie Sara, Estera, Judyta, Rachela, Rebeka i Ruth, i to one stały się wzorem 
dla autorów mów pogrzebowych. W Nowym Testemncie pojawiła się natomiast 

4 Por. H. Dziechcińska, Wzory osobowe..., s. 929. Zob. też Wzór, [w:] Słownik współczesnego 
języka polskiego, t. 5, pod red. B. Dunaja, Kraków 2003, s. 373.

5 A. Nowicka–Struska, Obrazy kobiety i kobiece wzorce osobowe w siedemnastowiecznych ka-
zaniach pogrzebowych autorstwa karmelitów bosych, WRH, T. 3:2006, s. 57.

6 Por. tamże, s. 57– 58. Zob. też P. Badyna, Model człowieka w polskim piśmiennictwie parene-
tycznym XVIII w. (do 1773 r.), Warszawa 2004, s. 78–101.
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Maryja — matka Jezusa, ale fakt ten nie zamazał raczej negatywnego wizerunku 
kobiety w Piśmie Świętym7.

W świecie chrześcijańskim poglądy na temat pozycji kobiet kształtowały się 
na podstawie niezbyt przychylnych wypowiedzi św. Pawła. Jedną z nich był wy-
jątek z I Listu do Koryntian, gdzie apostoł napisał — „Mężczyzna [...] jest obra-
zem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny”8. Inną zaś stanowił passus 
z I Listu do Tymoteusza, w którym apostoł zasugerował, że kobiety powinny być 
skromne i  wstydliwe — „kobiety — w  skromnie zdobnym odzieniu, niech  się 
przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami 
albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre uczynki, co 
przystoi kobietom, które  się przyznają do pobożności”9. Dalej apostoł nawiązał 
do pokory i poddaństwa kobiety wobec mężczyzny — „Nauczać zaś kobiecie nie 
pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz [chcę, by] trwała w cichości”10. 
Podkreślił także jej główną rolę społeczną, której godne wypełnianie doprowadzi 
ją do zbawienia — „Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione 
wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu — z umiarem”11.

Zatem zdaniem św.  Pawła kobiety powinny być ciche i  skromne. Miały  się 
słuchać swoich mężów, wobec których winny zachować lojalność i  wierność. 
Głównym zaś ich posłannictwem było macierzyństwo, przez które się uświęcały. 
Warto też dodać, że św. Paweł jako jedyny w całym Piśmie Świętym rozwinął na-
ukę o dziewicach „troszczących się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać 
Panu [...] i ciałem i duchem”12, i stan ten uznał za szczęśliwszy od małżeńskiego13. 
Ponadto podkreślił, że wszyscy ludzie, czyli zarówno mężczyźni, jak i  kobiety, 
w świetle wiary są sobie równi, co tłumaczył w słowach — „Nie ma już Żyda ani 
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny 
ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”14. Stąd 
sądzić należy, że św. Paweł, pomimo dość oschłego stosunku do kobiet — w świe-

 7 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanow-
skiego, Lublin 2008, s. 107; M. Malinowska, Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Pol-
sce, Warszawa 2008, s. 109, s.111; J. Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI 
i XVII wie ku, Warszawa 2004, s. 33; M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku 
po wiek XXI, Warszawa 2005, s. 21.

 8 1 Kor. 11,7.
 9 1Tym, 2, 9–10.
10 1Tym, 2, 12.
11 1Tym, 2, 15.
12 1 Kor, 7, 32, 34.
13 Na temat stosunku św.  Pawła do kobiet zob.  też J.  Chmiel, Model kobiety w  Biblii. Zarys 

hermeneutyczny, RBiL, R. 48:1995, z. 4, s. 257; G. Ruiz, Kobieta w Piśmie Świętym, „Communio”, 
R. 13:1993, z. 6, s. 7, s. 9, s. 13, s. 15.

14 Ga, 3, 28.
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tle religii traktował je jako równorzędne mężczyznom, wykluczając tym samym 
wszelką nierówność i to wszystko, co mogłoby spowodować jakąkolwiek ich dys-
kryminację grupową lub społeczną15.

Niechęć wobec kobiet okazywali natomiast Tertulian (ok.  150  a  160–
ok. 230 a 240), św. Ambroży (ok. 339–397), św. Augustyn (354–430), św. Hieronim 
(ok. 347–420 ) oraz Izydor z Sewilli (560–636), który w swych traktatach o pocho-
dzeniu wyrazów w łacińskim mulier doszukiwał się słowa mollities, czli „miękkość”, 
co miałoby wskazywać na chwiejną i  słabą naturę kobiety. W średniowieczu zaś 
wrogość wobec niewiast dostrzec można u św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225–1274) 
i Jakuba de Voragine (ok. 1228–1298), którzy starali się dowieść niższości kobiet. 
Wszyscy wyżej wymienieni autorzy ukształtowali wizerunek kobiety jako ułomne-
go stworzenia bożego, które jest niedoskonałe, niemądre, fałszywe, pożądliwe i nie-
czyste, stąd zasługujące na pogardę. Pobłażliwość wobec płci żeńskiej wiązała się 
wyłącznie z litością dla istoty gorszej od mężczyzny, grzesznej, słabej, niezrówno-
ważonej i niezdolnej do podejmowania dobrych decyzji. Z tego powodu kobieta 
miała być jedynie skrzętną gospodynią, uległą żoną oraz troskliwą matką16.

Przeciwieństwem dla wspomnianych wyżej opinii na temat kobiet była litera-
tura piękna, gdzie w XII i XIII wieku czczono białogłowy w romansach rycerskich, 
pieśniach trubadurów i truwerów. W kolejnym stuleciu pojawiać się zaczęły pierw-
sze traktaty, stające w obronie płci niewieściej. Za piewcę natury kobiecej uchodzi 
Giovanni Boccaccio (1313–1375), który w traktacie De claris mulieribus przedsta-
wił zalety kobiet i uznał, że posiadają one odpowiednie zdolności, by uczestniczyć 
w życiu społecznym, a nawet politycznym. Pomimo jednak niewielkiego rozluź-
nienia tradycja antyfeministyczna była w XV wieku nadal żywa, co przejawiało się 
w ostrych satyrach na kobiety. Od XVI wieku dysputy wokół kobiet stymulowane 
były poprzez kręgi humanistyczne. Dobrze na temat kobiet wypowiadał się wów-
czas Erazm z Rotterdamu (1467–1536), który dostrzegał w nich pozytywne cechy, 
potencjał intelektualny oraz możliwość realizacji w życiu społecznym17.

W okresie potrydenckim upowszechnił się pogląd, zgodnie z którym kobieta 
spełniać się miała przede wszystkim w strefi e domu. W myśl tej zasady wzorcowa 
kobieta–katoliczka miała być dobrą i posłuszną żoną, troskliwą matką i zaradną 

15 Por.  A.  M.  Lopez Diaz–Otazu, Przemilczenia kościelne na temat kobiet, „Communio”, 
R. 13:1993, z. 6, s. 32.

16 Por.  J.  Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s.  30–36; taż, „Orzech, sztokfi sz, niewiasta jednym 
kształtem żyją...”. Kobieta w  koncepcie staropolskim, [w:]  Koncept w  kulturze staropolskiej, pod 
red. L. Ślęk, A. Karpińskiego, W. Pawlaka, Lublin 2005, s. 247–251, s. 255; M. Malinowska, Sytuacja 
kobiety..., s. 104–115. Na temat stosunku Ojców Kościoła do kobiety zob. D. Ostrowska, Wizerunek 
kobiety w pismach Ojców Kościoła, [w:] Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci 
w kulturze, pod red. J. Brach–Czainy, Białystok 1997, s. 53–75.

17 Por. J. Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s. 36–37.
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panią domu. Jednocześnie podporządkowano ją woli mężczyzny i całkowicie wy-
kluczono z życia publicznego, ponieważ „niewiasta nie ma nic męskiego wrodzo-
nego w sobie [...], a dusza niewieścia względem męskiej patrząc po efektach oby-
dwu — [ma — U. K.] tylko szczątek jakiś animuszu męskiego”18. Również w świe-
cie protestanckim kształtował się wówczas ideał kobiety. Oba modele, oparte na 
autorytecie Pisma Świętego, właściwie nie różniły się od siebie19. Zaznaczyć nale-
ży, że na gruncie polskim podobny ideał kobiety propagowali w epoce nowożytnej 
Mikołaj Rej w Żywocie człowieka poczciwego, Jan Mrowiński–Płoczywłos w trak-
tacie Stadło małżeńskie i Anzelm Gostomski w swym Gospodarstwie. Do twórców 
o analogicznych poglądach należeli także Szymon Starowolski, autor Mulier fortis, 
czy też Jan Kochanowski w dziele Wzór pań mężnych20. Andrzej Frycz Modrzewski 
natomiast, pomimo że przez Marię Bogucką nazwany został „otwartym wrogiem 
kobiet”21, jako jeden z nielicznych twórców tego czasu w swym dziele O poprawie 
Rzeczypospolitej dostrzegł problem i stanął w obronie kobiet bitych i poniżanych 
przez mężczyzn. Poglądy na ten temat zawarł w  rozdziale XIV wspomnianego 
dzieła, zatytułowanym O cenzorach małżeństw, w którym przeczytać możemy, że 
poeta był zwolennikiem powołania „cenzorów związku małżeńskiego”, ponieważ 
„bywa tak, że wiele utrapień sprawiają mężowie żonom, a one na nic użalać się 
nie śmią z  lęku przed jeszcze większymi”22. Żony, jak wspomniał Modrzewski 
w dalszej części swego utworu, również nie pozostawały dłużne swoim mężom, 
ale bywały zuchwałe i aroganckie. Stąd radą na udane pożycie małżeńskie było 
wspólne zadbanie małżonków o to, „by się nie zadawać z osobami bezwstydnymi, 
albo [...] podejrzanymi”23, by nie brać udziału „w biesiadach, pijatykach, nieuczci-

18 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie [...] P.  Małgorzaty z  Masłowic Łay-
sczewskiey, Kasztellanki Sochaczewskiey, Starościney Łowickiey, etc. Do Samsona Starożytnego Ich 
M.M. P.P. Masłowskich Herbu, Stosowana. W Kościele Kollegium Kaliskiego Societatis Iesu Roku Pań-
skiego 1651. Dnia 18. Września, Kalisz [po 18 IX 1651], k. A3v.–k. [A4].

19 Por. J. Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s. 38–39.
20 Por. M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, wyd. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956; J. Mrowiń-

ski–Płoczywłos, Stadło Małżeńskie 1561, wyd. Z. Celichowski, Kraków 1890; A. Gostomski, Go-
spodarstwo, wyd. S. Inglot, Wrocław 1951; J. Kochanowski, Wzór pań mężnych, [w:] Dzieła Jana 
Kochanowskiego, t. 2, Kraków 1882, wyd. K. Bartoszewicz, s. 187–193. Zob. też D. Żołądź–Strzel-
czyk, „Żonka poczciwa” — poglądy Mikołaja Reja na rolę kobiety, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. 
Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz 2000, 
s. 67–74; M. Bogucka, Polski renesans a rodzina. Poglądy Mikołaja Reja na małżeństwo i rodzinę, 
[w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3: Społeczeństwo a rodzina, pod red. I. Dackiej–Gó-
rzyńskiej, A. Karpińskiego, Warszawa 2011, s. 13–20.

21 Por. J. Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s. 47, p. 48.
22 A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953, s. 156.
23 Tamże.
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wych, czy niegodziwych towarzystwach”24 i  by  nie spędzać nocy poza domem. 
Zgodni małżonkowie, zdaniem poety, mieli wspólnie ze sobą żyć, będąc „niejako 
jednym ciałem, to jest jednym człowiekiem o jednym sercu i jednej woli”25. Stąd 
do obowiązków cenzorów miałoby należeć sprawdzanie czy małżonkowie „sobie 
wzajemnie dochowują miłości, powinności i pomocy w małżeńskim życiu”26. Jed-
nocześnie Modrzewski był przeciwnikiem dopuszczenia kobiet do życia publicz-
nego i uważał je za istoty słabe i skłonne do popełnienia błędu. Opinia ta zawarta 
została w rozdziale O tym, by się niewiasty nie mieszały do urzędów, gdzie poeta 
wyraźnie podkreślił, że kobiety „Bóg dał pod władzę mężów, a [...] Paweł zabronił 
[im — U. K.] nauczać w kościołach”27. Godnymi potępienia kobietami, które za-
pisały się w historii, zdaniem Modrzewskiego, były „Ewa, której rada przyniosła 
zgubę rodowi ludzkiemu”28, oraz żona Piłata, „która chciała swą radą przeszko-
dzić zbawieniu świata” 29. Pomimo że kobiety te posiadały i pozytywne cechy, to 
jednak zdaniem autora zasługują one na potępienie z racji swej natury.

Warto dodać, że wizerunek kobiety, który wyłania się z literatury staropolskiej 
(z przysłów, fraszek, facecji, sentencji, aforyzmów), nie jest im zbyt przychylny. Cykl 
wierszowanych satyr antyfeministycznych — zwanych też przez Monikę Malinow-
ską „satyrami białogłowskimi”, czyli ogólnie dotyczącymi kobiet, rozpowszechniony 
został przez mieszczańskich twórców sowizdrzałów. Była to twórczość literacka po-
wstała wśród siedemnastowiecznego mieszczaństwa, która obfi towała w tematykę 
o charakterze obyczajowo–społecznym. Jej patronem stał się niemiecki „Sowiźrzał” 
oraz czeski „Frant”30. Działalność autorów sowizdrzalskich przypadała na przełom 
XVI–XVII wieku i związana była przede wszystkim z terenem „Podgórza” (tj. dzi-
siejszą Rzeszowszczyzną) oraz Krakowem. Stąd też twórcy ci pozostali w zasięgu od-
działywania Akademii Krakowskiej31. Stworzone przez nich utwory zazwyczaj nie 
posiadały autora lub podpisane były zmyślonym nazwiskiem. Zaznaczyć wypada, 
że Polska nie brała raczej udziału w poważnych dyskusjach na temat miejsca kobie-

24 A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej..., s. 156.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 193.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 M.  Malinowska, Sytuacja kobiety..., s.  148. Na temat pełniejszej defi nicji literatury sowi-

zdrzalskiej zob. Wstęp, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzesz-
czuk, Wrocław 1985, s. 6–7. Przeczytać tam możemy, że tworzy ona „nurt opozycyjny wobec li-
teratury warstw panujących, ustabilizowanych i bogatych. Prowokacyjnie ośmiesza mity i  ideały 
kultury „ofi cjalnej”, zarówno szlacheckiej i  kościelnej, jak też mieszczańskiej, parodiuje pojecia 
etyczne i estetyczne, drwi z poetyki i ideologii, złośliwie deprecjonuje świat wartości społecznych, 
politycznych, moralnych i obyczajowych w tej kulturze uznawanych i cenionych”.

31 Por. Wstęp, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej..., s. 16.
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ty w społeczeństwie, stąd satyry należy traktować jedynie jako twórczość humory-
styczną. Do gatunku tego zaliczyć należy satyrę noszącą tytuł Barwiczka dla ozdo-
by twarzy panieńskiej, wydaną w Wilnie w 1605 r. przez autora posługującego się 
pseudonimem Rodopatrzek Gładkotwarski z Lekarzewic. Autor nakreślił w niej nie 
tylko naganę wobec kobiet lubujących się w zbytku, ale jednocześnie jako mężczy-
zna — miłośnik kobiecej urody, podał przepis na sporządzenie barwiczki, czyli różu, 
który sprawi, że niejedna szpetna twarz zachwyci urodą. Podobny temat poruszo-
ny został w anonimowym utworze Sejm piekielny, który został wydany w Krakowie 
w 1622 r. Zaznaczono tutaj jednak wyraźnie, że za wady kobiece, w tym skłonność 
do zbytku i próżności, odpowiadają diabły. Kolejnym anonimowym dziełem, będą-
cym satyrą białogłowską, jest Wiersz o fortelach i obyczajach białogłowskich z 1684 r. 
Celem autora tego utworu było ostrzeżenie mężczyzn przed wpadnięciem w sidła 
kobiet, przez co po kolei omówił on metody, jakimi posługują się panny, mężatki, 
wdowy i kobiety niezamężne w celu uwiedzenia mężczyzn32.

Zatem wnioskować należy, że tradycja mizogoniczna i  literatura mieszczań-
ska przedstawiała naturę kobiety w nie najlepszym świetle. Autorzy tworzący tego 
typu utwory starali się naświetlić i ośmieszyć klasyczne przywary kobiet. Na tym 
tle aforyzm Andrzeja Maksymiliana Fredry — „Bywa i w niemęskim ciele męski 
rozsądek i cnota”33, wydaje się bardzo optymistyczny, choć dotyczy on jedynie tzw. 
„mężnej niewiasty”, określanej jako niewiasta–mąż, a więc pozbawionej w ogóle 
kobiecości. Literatura piękna powstała w epoce nowożytnej pozwala ponadto za-
uważyć stosunek współczesnych autorów do roli kobiet w społeczeństwie. Umoż-
liwia także przeanalizowanie postulowanych wzorców i modeli postępowania oraz 
sprecyzowania katalogu niewieścich słabostek, najczęściej krytykowanych i ośmie-
szanych przez mężczyzn. Obok traktatów pedagogicznych, satyr i  tzw. literatury 
sowizdrzalskiej wykorzystano w tym celu wiele utworów okolicznościowych — pa-
negiryków żałobnych, weselnych epitalamiów i okazjonalnych druków, pisanych 
z racji uroczystych ślubów zakonnych czy obłóczyn34. Konweniują z nimi żywo-
ty świętych polskich oraz inne materiały hagiografi czne, wśród których wyróżnić 
można siedemnastowieczną biografi ę świątobliwej krakowskiej patrycjuszki Bar-
bary Langówny, której pobożne życie opisał jezuita Adam Makowski35.

32 Por. M. Malinowska, Sytuacja kobiety..., s. 148–151.
33 A.  M.  Fredro, Przysłowia mów potocznych albo przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, 

wyd. K. J. Turowski, Sanok 1855; przysłowie 107, cyt. za J. Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s. 59.
34 Por. J. Partyka, „Żona wyćwiczona”..., s. 59; A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w dru-

giej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995, s. 15; A. Głowacka–Penczyńska, Kobieta w małych 
miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010, s. 10.

35 Zob. [Adam Makowski], Kwiat świątobliwego żywota szlachetney Panny Barbary Langi wy-
stawiony ku chwale Bożey od Wielebnego Oyca X [...] S. J. w Krakowie u Wdowy y Dziedzicow Fr. 
Cezarego 1655, Kraków 1655.
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W oracjach funeralnych znajdują się wzory osobowe, będące niemalże instruk-
cją zasad dobrego postępowania i pobożnego życia. Wpisywały się one jednocześnie 
w  niezwykle charakterystyczny dla baroku nurt literatury wanitatywnej, których 
najbardziej znanym przykładem są podręczniki dobrej śmierci. Należy dodać, że 
parenetyczny charakter mów pogrzebowych widoczny jest już w ich tytułach — roz-
maitych „zwierciadłach, obrazkach, wizerunkach czy konterfektach” — nasyconych 
silnie wątkami moralizatorskimi i  dydaktycznymi, nawiązującymi do wybranych 
postaci biblijnych, żywotów świętych czy znanych bohaterów mitologicznych36. Stąd 
tytuły kazań poświęconych kobietom można podzielić na kilka kategorii.

Do pierwszej należą te, które zawierają pochwałę zmarłej, gdzie kobieta na-
zwana została „koroną”, „klejnotem koronnym”, „mądrą”, „świątobliwą”, „cnotli-
wą”, „miłą i przyjemną”, „przezacną”, „mistrzynią cnoty i skarbnicą pobożności”. 
Spośród wielu oracji należących do tej grupy wymienić wypada najciekawsze. 
Są nimi: Mądra Th ekuita Na Pogrzebie...37, Mądra Indzienigierka Dwoch Domow 
dla siebie...38, Mądra Niewiasta Dom buduiąca...39, Białogłowa Męzna W  rzad-
kowidaney Bogoboyności...40, Sławna Wysokich Cnot Korona...41, Korona Sowita 

36 Por. B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy..., s. 316.
37 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Mądra Th ekuita, Na Pogrzebie [...] P. Zophiey z Dąbrowice Lanc-

korońskiey, Kasztellanki Sądeckiey, Małogorskiey, etc. Starosciney, Przez [...] Karmelitę Bossego: Ka-
thedralnego Kościoła Krakowskiego Kanodzieie Ordinariusza Wystawiona. A przez X. Mikołaia Wa-
sniowica, Kommendarza Wodzisławskiego do druku podana. Za dozwoleniem Starszych, Kraków 
1645.

38 [Jakub Antoni Jendrski], Mądra Indzienigierka Dwoch Domow dla siebie Albo Kazanie poka-
zane Na pogrzebie [...] Paniey Alexandry Radziminskiy Ciwonowey Szawdowskiey Podkomorzyney 
Zmudzkiey. Przez Wielebnego Xiędza [...] Doktora Pisma Swiętego Deffi  nitora Prowinciey Ruskiey y 
Litewskiey Regenta y Kaznodzieię Konwentu Wilenskiego Panny Maryiey na Piasku Zakonu Francisz-
kanskiego Dnia 20 Marca Roku 1652, Wilno [po 20 III 1652].

39 [Samuel Szycik Zaleski], Mądra Niewiasta Dom buduiąca Na Pogrzebie [...] Poloniey Wo-
łowjczowny Hrehorowey Woynjnej Kasztellanowey Brzesckiey: Ozskiey Przetoskiej Starościnej Przez 
Wielebnego Oyca [...] Archimandrytę Słuckiego: Namiest: Metropol: Kijowsk: w Wiel: X:L: Starszego, 
na ten czas Monast: Brat: wil: Kazaniem zalecona. w Cerkwi S: y Ożywiaiące[go] Ducha Boga. w Wil-
nie. Roku Pańskiego 1636. Octobr: 4. [Wilno, b.dr., po 4 X 1636.]

40 [Jan Chryzostom Bodzenta], Białogłowa Męzna W rzadkowidaney Bogoboyności, [...] P. Bar-
bary z Pilce Przyłęckiey, Kasztellanki Oświęcimskiey, etc. Przy żałosnym ciała iey zmarłego Pogrzebie 
w Kościele Krakowskim franciszkańskim, Przez [...], Kaznodzieię Zamkowego, Dnia 17. Lutego w Rok 
Iubileuszowy 1650. Znaleziona. [...], [Kraków, po 31 III 1650].

41 [Hieronim Czacki], Sławna Wysokich Cnot Korona [...] Pani Jadwiga z  Mieszkowa Roga-
lińska, Z Głowy, [...] Pana Władisława Rogalinskiego Małzonka: Gwałtowney śmierci ręką; Zięta. 
W roku 1652. dnia 8. Lutego w Smolicach żałośnie Zacmiona. w Kościele Bernardinskim Conventu 
Kobylinskiego, Na żałobnym Katafalku, dnia 18. Marca, w tymże Roku, z Ambony Obiasniona przez 
[...] tegoż Zakonu, y Klasztoru, na ten czas Kaznodzieie Ordinaryusza. A przez Marcina Padwickiego 
B.P. do druku podana, Poznań [po 18 III 1652].
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Z Honoru doczesnego y Splendoru wiecznego Uwita...42, Korona Małzeńska Nad 
Katafalkiem...43, Złota Korona Abo Kazanie Na Pogrzebie...44, Kleynot Koronny Abo 
Kazanie...45, Obraz świątobliwego życia w  pańskich i  senatorskich pałacach wy-
konterfektowany...46, Znaczna W Cnotę Matrona Jaśnie Wielmożna Pani...47, Rosa 
Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna...48, Chwalebna Cnot Niesmiertelnych Ozdoba, 
Przezacney Matrony...49.

Drugą grupę tytułów stanowią te, które wskazują na pomyślną perspekty-
wę eschatologiczną zmarłej. Wymienić spośród nich należy: Plastr Miodu Od 

42 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z  Honoru doczesnego y Splendoru wiecznego 
Uwita [...] P. Annie Maryey z Zięblic Oraczowskiey Przy Akcie Pogrzebowym, Z Ambony Tarnow-
skiey, u Oyców Bernardynów Podana, Dnia I. Grudnia. Roku Pańskiego 1664, Przez [...] tegoż Zakonu 
Lectora, S. Th eologiey Generalnego. Z dozwoleniem Starszych, Kaźmierz przy Krakowie, [po 29 XII 
1664].

43 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem [...] P.  Helzbiety z  Podbe-
reska, Hrabiney Z Tarnowa, Krzepickiey, Kłobuckiey, Zyżmors. etc. Starosciney, W dzień Pogrzebu 
powieszona Przez [...] Karmelitę Bossego. Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Kaznodzieię Ordi-
nariusza a  Przez X.  Pawła Machnowskiego Commendarza Ośmiany Murowaney, a  Sacris eiusde. 
Illustris: Comitis de Tarnow. Do Druku podana. Z Dozwoleniem Starszych, Warszawa 1645.

44 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie Na Pogrzebie [...] Xiężny Anny z Sztemberku 
Ostrogskiey, Hrabiney na Tarnowie, Woiewodziney Wołyńskiey. Ktore miał [...] Prowincyał Polski 
Societas ISEU. Dnia 7 Stycznia. Roku 1636 W Kościele Iarosławskim Societatis Iesu. Za dozwoleniem 
Starszych, y Urzędu Duchownego, Kraków 1636.

45 [Tenże], Kleynot Koronny Abo Kazanie Na Pogrzebie [...] P.  Anny z  Iakubowic Ligęziney, 
Podskarbiny Wielkiey Koronney, Starościney Olsztynskiey: Ktore miał w Kościele śś. Piotra y Pawła 
w Krakowie [...] Societatis Iesu Rector tegoż Collegium Roku 1638. Księżyca 23. Marca. Z dozwole-
niem Starszych, Kraków [po 1 V 1638].

46 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia w pańskich i senatorskich pałacach wykonter-
fektowany [...]P. Maryi Anny z Kazanowa Jabłonowskiej, Woiewodziny i Generałowey Ziem Ruskich 
Hetmanowey W. Koronney przez Kapłana Soc. Jesu. Przy zwyczajnym dorocznym Ochodzie w roku 
1696 w Kollegium Lwowskim wystawiony, Lwów [1696].

47 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona [...] P. Anna z Rusce Lubomirska, 
Hrabina na Wiśniczu, Kasztellanka Woynicka, Sędomirska, Spiska, Dobczycka, etc. Starościna. Dnia 
3. Lutego, W Krakowie u świętey Troyce, schowana; A przy Pogrzebie, Od [...] Dominikanina, Th e-
ologa, Przeora tamże u ś. Troyce, y Kaznodzieie u Fary, z Kathedry pochwalona. Teraz zaś Z cnotami 
swemi na pamiątkę potomnym wiekom, a  na pociechę pozostałey Familiey Drukiem wystawiona. 
Z dozwoleniem Przełożonych. Roku Pańskiego M. DC. XXXIX, Kraków 1639.

48 [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna, [...] P.  Marcibella Anna 
na Dąbrownie y Zasławiu, Hlebowiczowna Oginska Woiewodzina Trocka, Mścibowska, Dorsuniska, 
Rochaczewska, Staroscina, Roku 1681. dnia dwunastego Grudnia [z] Ziemie do Nieba przez śmierć 
przeniesiona w  Rosi Roku 1683. dnia dwunastego Stycznia w  Kościele Oycow Dominikanow przy 
S. Duchu w Wilnie, Przez [...], S. Th eol. Doktora ExProwincyała, Pierwszego Oyca Prowincyey Li-
tewskiey, Przeora Poporskiego. Tegoż Zakonu Kaznodzieyskiego Dominika Swiętego Słowem Bożym 
Obiawiona, Warszawa 1683.

49 [Michał Radwan Lodziński], Chwalebna Cnot Niesmiertelnych Ozdoba....
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śmierci pożarty, ale śmierci wydarty...50, Mistrzini Zycia Y Smierci...51, Lodz Do 
Szczęsliwego Portu płynąca...52, Łodź Do Portu Wiecznosci Żegluiąca...53, Pałac 
Ktory sobie wystawiła w Niebie...54, Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem...55, 
Pszczołka z  Ziemskiego Kwiecia, do Niebieskiego lecąca Ula...56, Niesmiertelnosc 
Prawowiernych, Przy Akcie Pogrzebowym...57, Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu 

50 [Andrzej Kochanowski], Plastr Miodu Od śmierci pożarty, ale śmierci wydarty, To jest Kaza-
nie Na pogrzebie [...] Panny Barbary Lanckorońskiey, Kasztellanki Kamienieckiey, [...] P. Stanisława 
z Brzezia Lanckoronskiego, Woiewody Bracławskiego, Woysk Rzeczypospol: Regimentarza, Skalskie-
go, Dyrymeńskiego, Stobnickiego, etc. etc. Starosty Kochaney Corki; Miane Przez [...] Karmelitę Bos-
sego [...] Die 23. Novembris, Anno 1649. Do Druku podane za dozwoleniem Starszych, [Kraków, po 
23 XI 1649]

51 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci [...] Pani Barbara Zochowska Mintoft owa 
Czyzowa, Podkomorzyna Wilenska. Kazaniem pogrzebowym, w Wilnie w Kościele S. Michała dnia 
4. Lutego, Roku 1677. wystawiona Przez [...], Zakonnika Braci mnieyszych Obser: Z dozwoleniem 
Starszych, Wilno [po 4 II 1677].

52 [Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu płynąca, Przy pogrzebinach [...] P. Jana Szołdr-
skiego Cześnika Ziemskiego Kaliskiego, Także [...] Panien Barbary y Jadwigi Dwu Cor [...] Szołdrskich, 
Kazaniem żałobnym Przez Xiędza [...] Dziekana Lwoweckiego, Plebana Kamińskiego, W  Kościele 
Czempińskim, dnia II. Grudnia w Roku Pańskim 1662. W drogę wieczności Wyprawiona, Poznań 
[1663].

53 [Wacław Krzykoski/Krzykowski], Łodź Do Portu Wiecznosci Żegluiąca, Przy Pogrzebie 
[...] Paniey Alexandry z Czarnce Krzęckiey, W Kościele ss. Piotra y Pawła Kollegium Krakowskie-
go; Przez [...] Societatis Iesu, 13. Octobris, Roku Pańskiego, 1639. Wystawiona. [...], Kraków [po 
13 X 1639].

54 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła w Niebie [...] P. Zophia Szczawin-
ska z Warzymowa, Woiewodzina Brzeska, Kuiawska, etc. etc. etc. Załobnym piorem [...], Na Wyso-
kiey Plebana, Odrysowany w Łenczycy na Pogrzebnym Kazaniu 22. Marca. Y przez tegoż Kapłana 
Z przydatkiem tego co się tam dla krotkości czasu opuścić musiało Do druku (ponieważ trochę woyna 
ucichła) podany. A. M. D. G. Roku Pańskiego 1649, Kraków [po 1 IX 1649].

55 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem, Szczęśliwie 
(nadzieia w P. Bogu) odprawiona [...] P. Anny Teofi li z Przyiem Rupniowskiey Kasztelanki Sądeckiey, 
Starosciney Lelowskiey, W Kazaniu przy Akcie pogrzebowym, w Sokolinskim Kościele Przez [...] Re-
formata, w Krakowie u Swietego Kazimierza Kaznodzieie Pokazana Dnia Ostatniego Miesiąca Wrze-
śnia Roku Pańskiego 1670, Kraków [po 30 IX 1670]

56 [Michał Wojniłowicz], Pszczołka z  Ziemskiego Kwiecia, do Niebieskiego lecą-
ca Ula, [...] Pani Konstancya Hilarya Wołłowiczowna Grabinska Woiewodztwa Brzeskie-
go Chorązyna w  Berezie Roku 1678. Dnia 23. Marca Przy Pogrzebowey Pogodzie, Przez [...] 
S. Th . D. P. W. D. S. W. K. L. Z. K. D. S. Słowa Bożego kunsztem Osadzona, Vilnae Typis Franciscanis, 
1678, Wilno 1678.

57 [Aleksy Piotrkowczyk], Niesmiertelnosc Prawowiernych, Przy Akcie Pogrzebowym [...] Pa-
niey Marcybelle z Wodyn Wodynskiey Tryzniney, Wielkiey Wielkiego Xięstwa Litewskiego Podskarbi-
ney, Brzeskiey, Surazkiey, etc. etc. Starościney, Z Ambony Grodzińskiey, u Panien S. Brygidy, Przez [...] 
Zakonu Oycow Bernardynow Prowincyey Polskiey Prowincyała, w Roku 1651. dnia 17. Października 
Kazaniem zalecona, Kraków [po 17 X 1651]
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swoiemu oddana...58,  Morze Od brzegu śmiertelności do Portu odpocznienia...59.
Niektórzy autorzy w tytułach nawiązywali także do tematyki związanej z her-

bem zmałej. Są to np.: Strzała Zacnego Domu...60, Pole Buyney Pasze, Dziedziczne-
go Prawa Dekretem Na Opas Herbowemu Pułkozycowi Oddane A Przy Załobnym 
Akcie...61, Połow Do Wieczności Dwoch Iednorozcow W Sławnym Zwierzyncu...62, 
Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy Między Rogami [...] Z  ziemie na 
Niebieskie Sphaery Przy Pogrzebie...63, Rzeka Troista Korczakowska Przedtym po 
ziemskich dolinach, Teraz Po niebieskich płynąca pagórkach...64, Ogłos Wdzięcznie 

58 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana. 
Abo Kazanie Przy Pogrzebowym Akcie [...] Paniey Angele Febronie z Koniecpola Wielopolskiey, Stol-
nikowey Koronney, Bieckiey, Bochenskiey, etc. etc. Starosciney. Przez [...] Reformata, S. Th eologiey 
Lektora, a na ten czas Prowinciey Małopolskiey Prowicyał. miane. W Kościele Bieckim Oycow Refor-
matow. Dnia 17. Września Roku P. 1663. Do Druku podane. Z Dozwoleniem Starszych, Kraków 1663.

59 [Rajmund Zajączkowski], Morze Od brzegu śmiertelności do Portu odpocznienia [...] Panią 
Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową Marszałkową Słonimską prowadzące. Z łez Wielmożnego Jego 
Mości Pana Piotra Tyszkiewica Marszałka Słonimskiego Małżonka wspławione. Wzdychaniem prze-
świetnego potomstwa wzburzone. Pogrążeniem pociech domostwa zacnego srogie Ktoremu [...] S. Th : 
L. Dominikanin brzegi y granice uczynił y na Kazaniu pogrzebowym w Zurowicach mianym szero-
kość przemierzywszy nawałność uśmierzył. Roku 1653. Dnia 30. Octobra, [Wilno, po 30 X 1653].

60 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu [...] Panow Mikołaiewskich, Abo Kazanie na Po-
grzebie [...] P. Zofi ey z Drzewiec Zaleskiey, Pisarzowey Ziemskiey Sieradzkiey. Miane w Piotrkowie 
Przed Prześwietnym Trybunałem Koronnym, W Kościele Wielebnych Oycow Zakonu S. Franciszka 
De Observantia Przez [...]. 4. Dnia Lutego, Roku 1647. [...], Poznań [po 4 II 1647].

61 [Tobiasz Czechowicz], Pole Buyney Pasze, Dziedzicznego Prawa Dekretem Na Opas Herbo-
wemu Pułkozycowi Oddane A Przy Załobnym Akcie Wielm: [...] Pani Zophii z Wielkiey Wsi Gizyc-
kiey Sędziny Wielunskiey, Cnot Pobożności y Wysokiego Urodzenia Nałęczą Opasane. Y Kazaniem 
Przy Przezacnego Zgromadzenia Audientij w  Kościele Łyskorńskim. Ogłoszone Przez [...] Zakonu 
S. Pawła Pierwszego Pustelnika Prowincij Polskiey Defi nitora y Kaznodzieie Iasney Gory Częstochow-
skiey. Za dozwoleniem Starszych, Kraków 1674.

62 [Stanisław Frezer], Połow Do Wieczności Dwoch Iednorozcow W Sławnym Zwierzyncu, [...] 
PP. Fredrow Od Smierci Złowionych [...] Pana Karola z Pleszewic Fredra Starostę Krosinskiego y [...] 
Paniey Ioanny Snopkowskiey Chorążyney Latyczewskiey, Rodzonych, Przy spolnym Ich Mściow Po-
grzebowym Akcie, W  Kosciele Przemyslkim WW. OO. Karmelitow Bossych Kazaniem Ogłoszony 
przez [...] tegoż Zakony W Elwowie, [Lwów?] 1671.

63 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy Między Rogami na Przy-
byszu będącego Miesiąca zostaiącey Z  ziemie na Niebieskie Sphaery Przy Pogrzebie [...] P.  Heleny 
z Raciborska Tarłowey, Hrabiney na Melsztynie Kasztellanicowey Przemyslkiey, Przez [...] Zakonu 
S. Franciszka, Reformatow Małopolskiey Prowincyey przedtym Prowincyała, a teraz Custosza w Ko-
ściele Zakliczynskim tychże Oycow Reformatow, Kazaniem Pogrzebowym Ogłoszone Roku Pańskiego 
1677, Kraków [po 6 IX 1677].

64 [Tenże], Rzeka Troista Korczakowska Przedtym po ziemskich dolinach, Teraz Po niebieskich 
płynąca pagórkach, Przy żałobnych Exequiach [...] P. Konstancyey Krystyny Wielopolskiey, Stolniko-
wey Koronney, Generałowey Małopolskiey, Krakowskiey, Nowotarskiey, Bocheńskiey etc. Starosciney. 
Z Ambony Bieckiey u Oycow Reformatow Roku Pańskiego 1675. Dnia 15. Marca Pokazana. Przez [...] 
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brzmiących Trąb w Orle Radziwiłłowskim Zasadzonych. Ktorymi wieczney Sławy 
y pobożności wytrąbiła Dzwięk...65, Podkowa Przy kresie dopędzonym odpadaiąca, 
a do Boskich przeniesiona ręku...66, Łabęc w Roskosznym Korony Polskiey Raiu, Po 
Czterech pływaiący Rzekach: w Białośnieżney Chrześciańskich cnot ozdobie...67.

Zatem siedemnastowieczne tytuły mów pogrzebowych w stosunku do wieku 
poprzedniego stały się dłuższe, informowały o zawartości dzieła, a po części były 
jego streszczeniem. Tytułowi przypisywano także pełnienie podwójnej funkcji. 
Z  jednej strony wskazywał on na charakter utworu, z  drugiej zaś był do niego 
wprowadzeniem. Tytuły ponadto, co przedstawiono powyżej, dzieliły się na po-
szczególne grupy tematyczne.

Przystępując do analizy kazań pogrzebowych, należy czytać je z  rozwagą 
i czujnością, nie biorąc wszystkiego, co zostało tam podane, za pewnik. Wiadomo 
bowiem, że były one pisane na zamówienie, często w podzięce za otrzymane dary, 
stąd znaczna część wątków uległa stereotypizacji i podporządkowaniu pewnym 
wzorom zachowań68. Dotyczyło to zarówno tych pozytywnych wzorców — cha-
rakterystycznych dla cnotliwej panny, dobrej żony i matki, pobożnej wdowy, jak 
również negatywnych, których należało się wystrzegać.

W oracjach funeralnych można napotkać dwie podstawowe grupy cnót żeń-
skich. Pierwsze z nich to te, które przynależą do kobiety z racji pełnionej przez 
nią funkcji społecznej jako żony i matki. Są to więc — cnotliwość, czystość, roz-

Zakonu S. Franciszka tychże Oycow Reformatow, Prowinciey Małopolskiey Prowinciała, a przedtym 
S. Th eologiey Professora, Kraków 1675.

65 [Sebastian Stawicki], Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb w Orle Radziwiłłowskim Zasadzo-
nych. Ktorymi wieczney Sławy y pobożności wytrąbiła Dzwięk. [...] Xiezna [...] P. Anna Euphemia 
Xiężna na Nieświeżu y Ołyce, Chrabina na Szydłowcu y mirze. Radziwiłowna Donhoff owa. Wie-
lunska, Radomska, etc. Staroscina. Ten śmiercią przerwany. Znowu Pogrzebowymi Trąbami z Iasney 
Góry Czestochowskiey na Echo światu rozległe puszczony. Przez X. [...], Zakonu święteg[o] Pawła, 
Pierwszego Pustelnika Prowinciey Polskiey Defi nitora y Kaznodzieie na Jasney Gorze Częstochow-
skiey. Roku Pańskiego 1664. Dnia 13 Maia, Kraków [po 20 V 1664].

66 [Franciszek Wolsciusz], Podkowa Przy kresie dopędzonym odpadaiąca, a do Boskich przenie-
siona ręku, Kazaniem przy Exequiach [...] P. Angele Febroniey z Koniecpola Wielopolskiey, Xężny Po-
ryczkiey, Stolnikowey Koronney, Bieckiey, Boheńskiey, etc. Starościney. Przez [...] Reformata, Kazno-
dzieię Konwentu Krakowskiego Pokazana, W Kościele Bieckim Oyców Reformatow Dnia 18. Wrze-
śnia Roku P. 1663, Kraków 1663.

67 [Franciszek Wierusz Kowalski], Łabęc w  Roskosznym Korony Polskiey Raiu, Po Czterech 
pływaiący Rzekach: w  Białośnieżney Chrześciańskich cnot ozdobie [...] P.  Zophiey Duninowney 
z Wielkiego Skrzynna Olszowskiey, Kasztellanki Spicimierskiey. Pobożne życie reprezentuiący. Przez 
[...] Zakonu Braci Mnieyszey S. Franciszka Oycow Reformatow, Wielgopolskiey Prowinciy Kustosza, 
w  Kościele Farskim Wieluńskim Kazaniem Pogrzebowym wsławiony, Roku Pańskiego, 1671. Dnia 
25. Maia. Z dozwoleniem Starszych, W Poznaniu u Dziedzicow Woyciecha Regulusa, drukował Woy-
ciech Młoduiewicz, Poznań [po 18 VII 1672].

68 Por. J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty polskiej, KH, R. 83:1976, nr 4, s. 785.
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tropność, macierzyństwo, posłuszeństwo, uległość wobec męża lub rodziców (jeśli 
oracja wspomina pannę), miłość małżeńska, gospodarność, mądrość. Drugie zaś 
to zalety przynależne kobiecie jako chrześcijance, czyli — religijność, pobożność, 
ofi arność, miłosierdzie, uczestnictwo we mszach świętych, przyjmowanie sakra-
mentów i przestrzeganie postów, przykładne życie, dobra śmierć 69.

W oparciu o kazania pogrzebowe na długie lata tworzył się ideał kobiety jako 
dobrej żony i  matki. Wzorce kobiece kształtowane były w  zależności od wieku 
niewiasty, dlatego w mowach poświęconych kobietom kaznodzieje zwracali uwa-
gę na to, by  oddzielić czas panieństwa od okresu zamążpójścia i  przypisać po-
szczególnym stanom odpowiednie cnoty. Katoliccy oratorzy w szczególny sposób 
podkreślali wypełnianie przez kobiety zasad religii rzymskiej, spośród których 
należy wymienić pobożną modlitwę, uczestniczenie w nabożeństwach, przestrze-
ganie postów i przyjmowanie sakramentów. Ważne było także miłosierdzie oka-
zywane ubogim — szczodra jałmużna, pobożne fundacje i  legaty. Do katalogu 
cnót niewieścich należały również pokora, posłuszeństwo, czystość małżeńska 
i  pozytywny wpływ na mężczyzn. Ponadto w  laudacjach kobiet–szlachcianek, 
oprócz wspomnianego gniazda rodowego, podkreślano także dobre wychowanie, 
„ćwiczenie się” w pięknych cnotach i bogobojności, odpowiedni mariaż, wierność 
małżonkowi, pobożność, macierzyńskie obowiązki, liczbę urodzonych dzieci i go-
spodarność. Ważnym atutem w biografi i matki i wdowy była działalność charyta-
tywna70. Tylko takie kobiety — wiodące życie zgodnie z nauką Kościoła — miały 
szansę zaznać dobrej i łagodnej śmierci.

Poddając analizie barokowe wzorce osobowe, wypada zaznaczyć, że istnia-
ła dyskretna różnica pomiędzy religijnością kobiecą a  pobożnością mężczyzn. 
Niewiasty bowiem chwalono przede wszystkim ze  względu na ich pobożność, 
podczas gdy płeć męska raczej obligatoryjnie ozdabiano pożądanymi cnotami 
religijnymi. Należy zgodzić się z sugestią B. Popiołek, że konfrontacja wizerun-
ku kobiety ukształtowanego przez homiletykę z tym, jaki wyłania się z korespon-
dencji staropolskiej, pamiętników, sylw czy akt sądowych, znacznie odbiega od 
rzeczywistości. W inskrypcjach nagrobnych zmarłych kobiet można zauważyć, że 
już od czasów antycznych podkreślano tylko ich pozytywne cechy. Jeśli natomiast 
białogłowa wiodła niegodziwe życie, nie należało o tym wspominać. Wśród za-
chowanych grobowców i epitafi ów rzymskich wiele dotyczyło mężatek, młodych 
dziewcząt, czy też kapłanek. Epitafi a zazwyczaj zlecali wykonać mężowie bądź 
synowie zmarłych, toteż nie dziwi fakt, że na pierwszym miejscu wymienia  się 

69 Por. B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy..., s. 316–317.
70 Por. T. Banasiowa, Konsolacyjne i  laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej 

połowy XVII wieku — wybrane zagadnienia z zakresu genealogii i topiki, „Napis”. Seria 9:2003, s. 40–
41.
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w nich nie zmarłą niewiastę, lecz fundatora. Na epitafi ach zarówno pogańskich, 
jak i  chrześcijańskich przytaczano i eksponowano kobiece zalety takie, jak czy-
stość (castitas), poczucie wstydu (pudicitas), wierność (fi des) i pobożność (pietas). 
W nawiązaniu do topiki mitologicznej główne cnoty dojrzałych kobiet symbolizo-
wała Minerwa, a dziewcząt Wenus71.

Zatem w epitafi ach kobiet już od czasów starożytnych chwalone były uroda, 
wdzięk i płodność — w nawiązaniu do której podkreślano także wychowywanie 
dzieci i troskę o dom. Przedstawienie cnót kobiecych w epitafi ach zgodne jest z ka-
talogiem cnót niewieścich znajdujących się w biblijnej Księdze Przysłów (Prz 31). 
Szczególnie podkreślano ich wierność, skromność, uległość wobec męża, skłon-
ność do kompromisów i gospodarność. Warto dodać, że epitafi a kobiece pocho-
dzące z baroku wydają się bardziej tradycyjne niż te przeznaczone dla mężczyzn. 
Ponadto napisane zostały w  języku narodowym ze względu na to, że większość 
kobiet nie znała łaciny, brak w nich także wybujałych konceptów72.

Niektórzy kaznodzieje, wykorzystując funkcje parenetyczne i  dydaktyczne 
mowy pogrzebowej, wkładali w jej treść odpowiednie wartości. Stąd zdarzało się, 
że publicznie wypowiadano naganę kobietom, które odbiegały od proponowa-
nych wzorów. Antywzorem cnotliwych kobiet były zatem białogłowy niewier-
ne, gadatliwe, kłótliwe, próżne, nieskromne w ubiorach, nadużywające alkoholu, 
układające włosy na wzór francuski, używające blanszu i różu oraz przyklejające 
sobie „muszki” na twarz. Wielką ujmą dla kobiet było także słabe wykształcenie, 
co dla niejednego mężczyzny stawało się powodem do kpiny. Negatywnie ocenia-
no w nich również brak zaradności, w wyniku którego mogły doprowadzić swój 
dom do ruiny. Spryt, przebiegłość i niepohamowane ambicje natomiast w zależ-
ności od kontekstu i okoliczności życiowych — mogły być postrzegane jako ich 
wada lub zaleta73.

W ramach podsumowania wspomnieć należy, że kobiece oracje pogrzebowe 
w doskonały sposób kształtowały wzorce i  antywzorce osobowe. Były one swe-
go rodzaju hołdem złożonym zmarłej, w którym podkreślano jej zasługi i zalety. 
Odbiorca kazania otrzymywał podwójną informację. Z  jednej strony wysłuchi-

71 Por. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 115; B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy..., 
s. 324; B. Milewska–Waźbińska, Ars Epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrob-
nych, Warszawa 2006, s. 103–106.

72 Por. B. Milewska–Waźbińska, Ars Epitaphica..., s. 113.
73 Por.  U.  Świderska–Włodarczyk, Mentalność szlachty polskiej XV i  XVI  w., Poznań 2003, 

s. 137. J. Pelc (Bohaterowie literaccy a wzorce osobowe w czasach polskiego renesansu oraz baroku, 
[w:] Problemy literatury staropolskiej. Seria trzecia, pod red. tegoż, Wrocław 1978, s. 10, s. 13) wyja-
śnił, że pojęcie wzorca i antywzorca osobowego w literaturze i sztuce wiąże się z typem i treścią per-
swazji, którą twórca przemyślał, a odbiorca zrozumiał. Należy dodać ponadto, że to, co w jednym 
systemie traktowane jest jako wzorzec, w innym może być uznawane za antywzorzec.
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wał pochwały na cześć nieżyjącej niewiasty, z drugiej zaś na skutek okoliczności, 
w których był ten panegiryk wygłaszany, uzmysławiał sobie przemijalność życia. 
Stąd myśl o tym, że każdego człowieka czeka kres żywota, współistniała z niezwy-
kłym przywiązaniem do ziemskich uciech. Ponadto mowa pogrzebowa nie wyma-
gała od autora wyszukiwania modelów zachowania, które znacznie odbiegały od 
sarmackich realiów. Wzorem do naśladowania stawały się bowiem osoby ogólnie 
znane, cieszące się uznaniem i szacunkiem, mimo że nie do końca idealne. Idealny 
model w rzeczywistości nie istniał, a na pewno nie udałoby się go przypisać jed-
nej, konkretnej osobie. Wprowadzenie formy zwierciadła do kazań funeralnych 
spowodowało jednak wzrost liczby modeli postępowania, które warto było naśla-
dować w życiu społecznym74.

3.1.1. Kobiece mowy pogrzebowe jako kreacje wzorów 
parenetycznych

Jak już wielokrotnie podkreślano, począwszy od XVII wieku, pojawiać się zaczę-
ły liczne drukowane wzory kazań i mów pogrzebowych zarówno katolickich, jak 
i protestanckich, które przeznaczone były na okoliczność pogrzebu osób różnego 
stanu, wieku i płci. Często pisano mowy na poszczególne elementy ceremonia-
łu pogrzebowego (egzekwie, wyprowadzenie zwłok z kościoła, złożenie do gro-
bu, czy też rocznice pogrzebu). Drukowane w  języku polskim oracje posiadały 
wszystkie konieczne dla tego gatunku elementy, czyli lament i skargę z powodu 
śmierci, pochwałę zmarłej osoby (tzw. laudację), konsolację i pouczenie. Wszelkie 
próby wytłumaczenia poszczególnych części mowy starano się oprzeć na Biblii, 
stąd opłakiwanie zmarłego z jednej strony miało być obowiązkiem chrześcijanina, 
z drugiej zaś musiało mieścić się w granicach rozsądku, gdyż nadmierna rozpacz 
z powodu śmierci człowieka zaprzeczała postawie osoby wierzącej75.

Pisaniem mów poświęconych kobietom zajmowali się zarówno kaznodzieje, 
jak i osoby świeckie. Bez względu jednak na stan byli to zawsze mężczyźni, któ-
rzy tworzyli katalog cnót i kształtowali społeczne wzorce osobowościowe dobrej 
chrześcijańskiej panny, żony, matki i wdowy. Stąd też, co warto podkreślić, w ko-
biecych oracjach pogrzebowych dominuje zdecydowanie męski sposób widzenia 
kobiety i jej cech osobowych. Widać to szczególnie po tym, że niewiasta trakto-
wana była w nich jako istota podrzędna i zależna od męża. Jeśli go nie posiadała, 
opisywana była przez pryzmat swych wielkich, męskich przodków. Kobietę uwa-

74 Por. S. Baczewski, Obraz śmierci w XVII–wiecznych polskich kazaniach pogrzebowych, RHum, 
T. 50:2002, z. 1, s. 202, 205; M. Kuran, Speculum w kazaniach pogrzebowych XVII wieku i w epice 
biografi cznej, [w:]  Lustro (zwierciadło) w  literaturze i  kulturze. Rozprawy — szkice — eseje, pod 
red. A. Borkowskiego, Siedlce 2006, s. 71–72.

75 Por. B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy..., s. 314.
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żano za istotę mniej inteligentną, słabszą i niedoskonałą. Zwłaszcza panna w sto-
sunkach społecznych XVII wieku ulegała uprzedmiotowieniu. Jedynym przypad-
kiem, kiedy niezamężna kobieta mogła stać się partnerem, a nawet autorytetem 
dla mężczyzny, była jej wysoka pozycja w zakonie76. 

Głównym elementem mowy była część biografi czna, która podzielona została 
na trzy fragmenty — initium, medium i fi nis. W initium, czyli części otwierającej 
biografi ę, zamieszczano najczęściej wiadomości dotyczące przodków nieboszcz-
ki. Kaznodzieje starali się zazwyczaj przedstawić je w sposób zwięzły, rezygnując 
z laudacji na temat ich dokonań. Następowało tutaj krótkie ujęcie i schematyczne 
wyliczenie przodków, w porządku chronologicznym z uwzględnieniem rodziny 
zarówno ojca, jak i matki, choć zdaje  się, że częściej pisano jednak o  rodzinie 
ojca77. W części zwanej narrationis medium wprowadzano wiadomości dotyczą-
ce życia bohaterek mów — od narodzin po jego kres. Autorzy mów podkreślali 
przede wszystkim duże znaczenie chrztu, któremu za pomocą toposów biblij-
nych i odpowiednich środków stylistycznych nadali odpowiednią rangę. Ważne 

76 Por. tamże, s. 316; A. Nowicka–Struska, Obrazy kobiety i kobiece wzorce..., s. 59; taż, Ex fumo 
in lucem..., s. 109.

77 Zob.  [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą, Z  Przedroczney Smierci 
[...] P. Katarzyny Hrabianki na Skrzynnie Szczawinskiey, Lęnczyckiey, y Gąmbińskiey etc. Staro-
sciney. W Corce Jephtego adumbrowaney Przez [...] Zakonu Oyca S. Franciszka Braciey Mnieyszey 
Reformatow, na ten czas Prowincyey Wielkopolskiey Sekretarza. Przy Anniwersarzu w  Kościele 
Szczawińskim tegoż Zakonu Kazaniem pogrzebowym ponowiony. Roku Pańskiego 1662. dnia 12. 
Października, Warszawa 1664, s. 17–18; [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech 
Bramach przy Pogrzebie [...] Paniey Zophiey Zienowiczowny Słusczyney Woiewodziney Nowo-
grodzkiey Homelskiey etc. etc. etc. Starościney Wperspektywie Załobney Na Kazaniu Przez [...], 
Th eologa, Kaznodzieię Wileńskiego, y Starszego Klasztoru Ostrowieckiego, Dominikanina. Prezen-
towana w Roku 1642 Dnia 14 Stycznia. Za pozwoleniem Starszych, Wilno [po 1 III 1642], s. 297; 
[Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy [...] Paniey Heleny Sapiezanki Kunce-
wiczowey, Chorążyney Lidzkiey Koniawskiey Dubieckiey etc. Starościney, Położony. A Przez [...] 
Archimandrytę Wileńskiego Przy pogrzebie Załosnym Roku 1645. Mśca Lutego Dnia 23. W Cerkwi 
S. Troyce Oycow Bazilianow w Wilnie Kazaniem obiaśniony, Wilno [po 10 IV 1645], k. E3; [Pa-
weł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu..., k. [A4]–k. [A4]v.; [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz 
Ozdobny. Chwałą Polityczną y Duchowną okryty [...] P. Katarzynie Hrabiance na Skrzynnie Szcza-
wińskiey, Łenczyckiey, Gąmbinskiey etc. Starościney. Na odprowadzenie z Krainy Smierci do nie-
bieskich szczęśliwości, Przez [...] Zakonu S. Franciszka Oycow Reformatow Wielgopolskich Kazno-
dzieię; Th umskiego Poznańskiego. Nazaiutrz po Intodukciey tych że Oycow Reformatow w Kościele 
Szczawińskim Kazaniem pogrzebnym wystawiony. Roku Pańskiego 1661. Dnia 21. Listopada [...], 
Poznań 1661, s. 776, s. 786–787; [Hieronim Makowski], Trzy Splendori Zacności Bialogłowskiey. 
Pokazane na Pogrzebie, [...] P. Ewy Anny Pszoncyney. Choraziney Chelmskiey Przez [...] S. Pisma 
Doktora, Kaznodzieię Lubelskiego, Zakonu Kaznodzieyskiego. W Kościele Lubelskim, S. Stanisla-
wa, Oycow Dominikanow. 9. April. Anno Dni. 1643, [Lublin, po 9 IV 1643], k. C2v; k. C3v.; [Hia-
cynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. B3v; [Michał Wojniłowicz], Pszczołka 
z Ziemskiego Kwiecia..., k. [B4].
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miejsce w życiorysie bohaterek mów pogrzebowych odgrywało wychowanie reli-
gijne oraz edukacja, co również zostało wyszczególnione w kazaniu. Zaznaczano 
także, czy białogłowa jako młoda dziewczyna odebrała wychowanie w domu ro-
dzinnym, czy też wcześnie tracąc rodziców — trafi ła na wychowanie do bliskich 
krewnych lub zakonu. Bohaterki mów ukazywano ponadto jako dobre córki, po-
bożne i cnotliwe panny, a w późniejszym wieku jako oddane żony i kochające swe 
dzieci matki. Stateczna, starsza kobieta przedstawiona została w  mowach jako 
opiekunka wdów i sierot, pomagająca tym, którzy znaleźli się w potrzebie, oraz 
hojna fundatorka klasztorów i kościołów. W oracjach kobiet kaznodzieje pod-
kreślali ponadto pracowitość, zdyscyplinowanie oraz niechęć do wystawności, 
zbytku, pychy i próżności78. Bohaterki kazań wychodziły za mąż z reguły w dość 
młodym wieku, jedynie w  przypadku wdów granica przesuwała  się. To, kogo 
poślubiały — jego imię i nazwisko, urząd, funkcję, godność, zaznaczono w ty-
tule oracji i powtarzano we fragmencie opisującym biografi ę zmarłej. Tytułem 
podstawowym dla dorosłej niewiasty w środowisku magnackim i szlacheckim, 
który pojawia się w mowach pogrzebowych, był wyraz pani. Na określenie zaś 
matki i krewnych używano słów rodzicielka i dobrodziejka. Te podstawowe lekse-
my były rozszerzane o odmężowskie tytuły godnościowe (księżna, hrabina) oraz 
urzędowe męża (starościna, kasztelanowa) i obudowane uszczegółowionymi na-
zwiskami odmiejscowymi79.

78 Zob. [Bernard Jasłowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski Woiewodziny Cheł-
minskiey, Kowalewskiey, Knyszynskiey, Radzynskiey, Grodeckiey, etc. etc. Starosciny. Miane Przez [...] 
Zakonu S. Cistercienskiego Professa Wangrowieckiego Kaznodzieię Ordynalnego w Kościele Wangro-
wieckim WW. Oycow Cistercien Dnia 28. Marca. Roku od Narorzenia Pańskiego 1680, [b.m., b.dr., 
po 28 III 1680], k. Cv.–k. Dv.; [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci..., k. [A4]–k.[A4]v.; 
[Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 49; [Szymon Naruszowic], Kazanie 
na Exekwiach [...] Ceciliei Renati Polskiei y Szwedzkiei Krolowei Krolewni Wegierskiei y Czeskiei, 
Arciksiezni Rakuskiei, etc. etc. etc. Przy Obecności Jaśnie Wielmożnego Pana Jego Mości X. Mikołaia 
Woiciecha z Olexowa Gniwosza Kuiawskiego y Pomorskiego Biskupa etc. Przy bytności rożnych Pra-
łatow, także wszystkiey Rady Miasta Gdanskiego [...]. Przez [...] Praw Obojga Doctora. Uczynione 
dnia 20.  Czerwca Roku Pańskiego 1644, [Gdańsk?, b.dr., po 16  VIII 1644], k.  Cv.–k.  Ciiv; [Ad-
rian Kazimierz Papużyński], Requialne Alleluia dźwiękiem Trąb Iordanowskich zformowane przy 
Exequiach Swiętey Pamięci [...] P. Katarzyny z Zakliczyna Brzechffi  ny Podkomorzyny Wendenskiey 
w Kościele Swiętego Franciszka Krakowskim od Kapelle Niebieskiey Audiencyey Ziemskiey Przez [...] 
Pisma Swiętego Doktora, Ordinaryusza Kaznodzieie Krakowskiego Zakonu Min. Conv. Franciszka 
Swiętego podane. Z dozwoleniem Starszych [...], Kraków 1660, s. 15–17; [Franciszek Rychłowski/Ry-
chłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem..., s. 16; [Andrzej Skato], Bohatyrka Duchowna 
Przy załosnych Exequiach Zacnie urodzoney Matrony, [...] P.  Elżbiety z  Niewierskich Kęssowskiey 
adumbrowana. y w Jey osobie repraesentowana w Oliwie Przez [...] Plebana Langenowskiego. Roku 
1659. Dnia 27. Lutego. Typis Fiippi Christiani Rhetii, [Gdańsk, po 16 XI 1659], k. Cii.

79 Por. H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Lublin 2003, s. 150.
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Wspomniana część narrationis medium jest najbardziej rozbudowanym frag-
mentem kazania pogrzebowego i ukazuje jego bohaterkę jako córkę, żonę i mat-
kę, przedstawia jej troskę o  męża i  dom, wychowanie dzieci, prezentuje cechy 
jej charakteru oraz podkreśla działalność dobroczynną. Końcowa część oracji 
— tzw. nar rationis fi nis skupia się na przedstawieniu ostatnich chwil życia kobiety. 
Większość bohaterek tuż przed śmiercią zapadała na różne choroby, podczas któ-
rych miały czas na to, by pojednać się ze światem, pozałatwiać wszystkie ziemskie 
sprawy oraz wydać dyspozycje dotyczące pogrzebu. W  tej części kazania, poza 
opisem ostatnich chwil życia kobiety i przedstawieniem momentu jej śmierci, po-
jawiała się konsolacja, czyli pocieszenie, którą autor mowy kierował do rodziny, 
męża i  dzieci nieboszczki. Wśród argumentów konsolacyjnych występował za-
zwyczaj ten sam motyw, czyli wyjaśnienie, że śmierć uwalnia od zła, kładzie kres 
cierpieniom i  daje szczęście tym, którzy odeszli już z  tego świata. W  tej części 
autor pocieszał także pogrążoną w rozpaczy rodzinę oraz przekazywał w imieniu 
nieboszczki ostatnią wolę, którą wyraziła przed śmiercią80. Warto podkreślić, że 

80 Zob. [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci [...] P. Zofi ey z Drucka Lu-
beckiey. Pawłowey Laskowskiey Przez [...] Proboszcza Domu Professow Wilenskiego y S. Th eologiey 
Doktora, Societatis Iesu miane. A za dozwoleniem Starszych w druk podane, [Wilno, po 23 I 1649], 
k.  [D4]–k.  [D4]v.; [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k.  E4–k.  E4v.; [Hiacynt (Jacek) 
Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci Swiątobliwie Zmarłey Matrony, [...] Paniey, Margrabiney, [...] 
Paniey Helzbiety Myszkowskiey, Marszałkowey Koronney, w Pinczowie Przy Pogrzebie ciała iey do 
wiadomości wszytkich podany Przez [...], Pisma S. y Th eologiey Doktora, Kaznodzieię Farskiego Kra-
kowskiego. Roku Pańskiego, M.DC.XLIV. Dnia 11. Stycznia. Z dozwoleniem Starszych, Kraków [po 
27 II 1644], s. 4; [Dominik Krasucki], Sakrament W Smierci A Smierc W Sakramencie, Na Pogrzebie 
[...] Paniey Anny Jadwigi Woynianki Mikołaiowey Sapiezyney, Woiewodziney Brzeskiey, Molczac-
kiey etc. Starosciney. Przez [...] Th eologa Zakonu S. Dominika, Krola I. M. Kaznodzieię. W Kodniu, 
Przy gromadney Assystencye rożnych Stanow Senatorskich Duchownych y Swietckich. Dnia 20 Mar-
ca, Roku P. 1642. Wystawiony, Warszawa [po 12 VII 1642], s. 370; [Adrian Pikarski], Naiaśniey-
sze Zwierciadło Maiestatu bez Makuły. Przy wyprowadzie z Warszawy do Krakowa, Naiaśnieyszego 
Ciała Ludowiki Mariey Polskiey y Szwedzkiey Krolowey, Na Kazaniu W  oczy świata wystawione, 
Przez [...] Soc. Iesu, I. K. M. Ordinariusza Kanozdzieie. Roku 1667. Dnia 3. Września. [...], Kraków 
[po 3 IX 1667], k. E2–k. E2v.; [Jan Różycki], Załobny Kataphalk [...] Pani Annie z Czacza Gaiewski 
Przy pogrzebie wystawiony. Przez [...] Proboszcza Kościańskiego, Srzem: etc. sługę domowego. Iaśnie 
Wielmożnego Iego Msci X. Biskupa Poznanskiego w kościele Czackym. 20. Iunij Roku Pańskiego 1639, 
[Poznań, po 16 VII 1639], k. C3v.–k. [C4]v.; [Franciszek Rychłowski/ Rychłowiusz], Lew Wesoło od-
chodzący, od Rzeki uczęstowany. W Kazaniu Przy Exequiach świętey Pamięci [...] P. Barbary ze Zmi-
groda Mniszkowey Kasztellanki Sądeckiey, Starościney Sanockiey, etc. etc. W  osobie Chrystusowey 
ukazany w  Dukielskim Kościele Dnia 23. Maia Roku Pań: 1653. Przez [...] Zakonu S.  Franciszka 
Reformatow S. Th eologiey Lectora. Za dozwoleniem Urzędu Duchownego, Kraków 1653, k. C–k. Cv.; 
[tenże], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana..., s. 5; [Hipolit Stojkowski], Drzewo Mo-
ralne. Rozlicznymi Niebieskiemi obrodzone Cnot SS. Owocami Toporem śmierci doczesznie podcięte 
Do Niebieskiego Paradyzu wiecznie przesadzone. Ieymości Paniey Anny z Smuszewic Modlibowskiey 
Stolnikowey y Surrogatorowey Poznanskiey. Kazaniem W Kościele Poznańskim Oycow Franciszka-
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pomimo iż kobiece oracje pogrzebowe miały charakter zdecydowanie pochwalny, 
niektórzy autorzy wyposażyli je w treści ściśle dydaktyczne i parenetyczne. Prze-
jawia się to w naganie stosowanej wobec kobiet, które odbiegały od lansowanych 
wzorców, oraz w potępieniu w nich zuchwalstwa, nieposłuszeństwa, kłótliwości 
i  bezbożności. Kazania były zazwyczaj schematyczne i  skonwencjonalizowane, 
a autorzy oracji, „powielając charakterystyczne formuły narracyjne, powtarzając 
znane toposy, kreowali przede wszystkim wzorce osobowe, model [...] przykład-
nego życia chrześcijańskiego, demonstrowali nieuchronność kresu ludzkiej egzy-
stencji i pełne pokory postawy wobec śmierci”81.

Zatem mowy pogrzebowe można analizować na kilka sposobów. Wnikliwy 
badacz, co już podkreślono, wyciągnie z nich wątki biografi czne bohaterek, ich 
stosunek do męża, dzieci i pozostałych członków rodziny. Znajdzie w nich także 
relacje z poddanymi i ludźmi od nich zależnymi, pobożność, chęć niesienia po-
mocy potrzebującym, działalność fundacyjną wobec Kościoła i instytucji świec-
kich, a na tle tych poszczególnych epizodów obraz obyczajowości i mentalności 
w dawnej Polsce. Cały czas należy jednak pamiętać o tym, że w realnym świecie 
trudno byłoby spotkać przykładną kobietę kreowaną przez literaturę okoliczno-
ściową. Stąd stworzony w oracjach model jest zazwyczaj jedynie bliski moralnym 
dążeniom ich bohaterek.

Typowych przykładów mów przygotowanych na pogrzeb panny, mężatki 
i wdowy jest sporo. Z powodu ogromu archiwaliów jednak warto poniżej zapre-
zentować kilka — tych najbardziej charakterystycznych, które powstały w kręgu 
karmelitańskim82. Pozostawili je Andrzej Kochanowski (Aleksander od Jezusa) 
i Jędrzej Cryrus (Hieronim od św. Hiacynta (Jacka)). Pierwszy z wymienionych 
napisał oracje na cześć panny — Barbary Lanckorońskiej, kasztelanki kamieniec-
kiej, noszącą tytuł Plastr Miodu Od śmierci pożarty...83, oraz wdowy — Katarzyny 

now u S. Antoniego z Padwi ku nieśmiertelności. Przez [...] Pisma S. Doktora, Oyca Prowinciey Pol-
skiey, y Kaznodzieie Ordynariusza, Zakonu Braci Mnieyszych Swiętego Franciszka Conwent. podźwi-
gnione. [...], Poznań 1678, k. D2; k. F.

81 Por. E. Kotarski, Nad biografi ami gdańszczanek XVII i XVIII wieku, [w:] Kobieta epok daw-
nych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. I. Maciejowskiej, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008, 
s. 265–276.

82 Zob. też A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem..., s. 108–115.
83 Na temat panny zob.  też [Aleksander Elisz], Gory Ukoronowane Iey Msc Pannę Zofi ą En-

gracią Hulewiczowne Sędzinkę Łucką Na Wesele Niebieskie Wynoszące Przy Ziemskich z iey odeścia 
żalach Pogrzebowym Kazaniem Ogłoszone w Kościele Łuckim Societatis Iesu Nazaiutrz po Swięcie 
Nawiedzenia Nayswiętszey Panny Roku z Gor Niebieskich zniżonego Boga 1698. Przez [...] Societatis 
Iesu Kaznodzieię Katedralnego Łuckiego Z Approbacyą y Pozwoleniem Starszych. [...], Lwów 1698; 
[Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu...; [Rajmund Piegłowski], Pokoy Y Niesmiertelnosc 
Iaśnie Oświeconego Włodzimierza Swatopełka Xiążęcia Czetwertyńskiego Starosty Siewińskiego. 
y Rodzonych Iego Teressy y Krystyny Chorążanek Wołyńskich Na iednym Katafalku w kwitnącym 
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ze Sztemberku Sieniawskiej, podczaszyny koronnej, zatytułowaną Gniazdo Dwo-
iakiey Wyniosłosci...84. Jędrzej Cyrus natomiast poświęcił kazanie kobiecie zamęż-
nej — starościnie Elżbiecie z Podbereskich Tarnowskiej, którą opisał w oracji Ko-
rona Małzeńska Nad Katafalkiem...85.

wieku wystawionych A Duchowna Konsolatia [...] Załosnym Rodzicom Mową pogrzebową wyrażo-
ne. Przez [...] S. Th  Lektora zakonu Kaznodz: na ten czas Przeora Horodelskiego w Kościele Łuckim 
Dominikańskim A.D.  1673. die 5. Octobris, Kraków 1675; [Wojciech Pigłowski], Rzeka Pokoiu y 
Strumien Powodz Sławy Niosący To iest: Kazanie na Pogrzebie [...] Paniey Konstancyey z Lubomirza 
Czarnkowskiey Miedzyrzeckiey, Pyzdrskiey, etc. Starosciney. Miane w Kościele Czarnkowskim, Przez 
[...] Kanonika Poznańskiego, Wałeckiego Proboszcza, I. Octobr:1646, Poznań 1646.

84 [Andrzej Kochanowski], Gniazdo Dwoiakiey Wyniosłosci, [...] P. Katharzyny z Sztemberku Sie-
niawskiey, Podczaszyney Koronney, Przy Pogrzebnym Akcie Pokazane, Przez [...] Karmelitę Bossego 
w Brzezaniech 7. Ianua. 1648. A przez X. Macieia Grodeckiego, Proboszcza Brzezańskiego Zamko-
wego, do Druku podane. Z dozwoleniem Starszych, Kraków 1648. Na temat wdowy zob. też [Marcin 
Hincza], Złota Korona Abo Kazanie...; [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka, [...] P. Do-
rothy z Oyźrzanowa Barżyney, Woiewodziney Krakowskiey. W Kościele S. Barbary od Oycow Profes-
sow Societatis Iesu, 10. dnia Kwietnia wznowiona, y z kathedry Kaznodzieyskiey przy Mszey żałobney 
wsławiona, Kraków 1614; [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie [...] P. Maryny Obryn-
skiey Iaroslawowey Sokolinskiey Kniehyni Drudzkiey Podwoiewodziney Połockiey. Połozone Na Trunie 
Przez [...] Teologa Societ: Iesu Kaznodzię Farskie[go], Orszańskiego, w Biesienkiewiczach u Przeczystey, 
Roku 1640. dnia 25. Septembra. Omnes morimur et velut aquae dilabimur in terra. 2. Reg. 14. [v. 14], 
Wilno [po 25 IX 1640]; [Józef Pietkiewicz], Sen Słodki Pobożney Smierci [...] Paniey Krystyny Woy-
nianki Kuncewiczowey Woiewodziney Brzeskiey Kazaniem Pogrzebowym w Cerkwi Łyskowskiey Dnia 
8. Febr: Anno 1685 Przez [...] Zakonu Swiętego Bazylego, Sekretarza Hegumena Byteńskiego Z dozwo-
leniem Star: Tłumaczony, [Wilno?, b.dr., po 8 II 1685]; [Jan Różycki], Załobny Kataphalk [...] Annie 
z Czacza Gaiewski...; [Sebastian Stawicki], Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb...

85 Na temat żony zob. też [Jan Chryzostom Bodzenta], Białogłowa Męzna W rzadkowidaney 
Bogoboyności...; [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Mądra Th ekuita, Na Pogrzebie...; [tenże], Złota Gwiazda 
Sphaerze swey oddana, Na pogrzebnym Kazaniu Wielmożney Paniey, I.  M.  P.  Lukreciey Gulden-
sternowney Grzybowskiey, Warszawskiey, Kamienieckiey, etc. Starościney. W Kościele Warszawskim 
Oycow Karmelitow Bossych. Przez [...] tegoż Zakonu Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Kazno-
dzieie Ordynaryusza. Z dozwoleniem Starszych. W Krakowie, W Drukarniey Wdowy y Dziedzicow 
Andrzeia Piotrkowczyka, Typographa I. K. M. Roku P. 1646, Kraków 1646; [Hieronim Czacki], Sław-
na Wysokich Cnot Korona...; [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach...; 
[Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci...; [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], 
Znaczna W Cnotę Matrona...; [Jakub Olszewski], Załoba Po Smierci Naiaśnieyszey Konstanciey Kro-
lowey Polskiey Xziezny Litweskiey etc. Arcyxięzny Rakuskiey. W Kościele Kathedralnym Wileńskim 
19 Jul. R.P. 1631. wystawiona. [...] Soc. Iesu. Doctora y Dziekana S. Th eologiey, Kościoła Farskiego, 
Wileńskiego Kaznodzieię. Vilnae, Typis Academicis Soc. Iesu, Vilnae [po 16 X 1631]; [Franciszek 
Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru...; [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć 
uczyniła z dobrą Małżonką, [Reginą z Oleśnickich Firlejową] [...] P. Mikołaia Fierleia Na Dambrowi-
cy, Kasztelana Woynickiego, Starosty Lubelskiego, Kazimierskiego, etc. W Lublinie Dnia 13. Stycznia 
w Roku Pańskim, 1632. Przez [...], Dominikana Doktora Th eologa w Kazaniu Pogrzebnym wyrażony, 
Kraków 1632; [Ludwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska...; [Franciszek Wolsciusz], Podkowa 
Przy kresie dopędzonym...
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Jak wspomniano, bohaterką mowy poświęconej pannie jest Barbara Lancko-
rońska, która zmarła w 1649 r. Andrzej Kochanowski, pisząc kazanie na jej pogrzeb, 
skupił jego zasadniczą treść wokół dwóch fi larów — panieństwa w religijnym wy-
miarze oraz „przydatności” panny w perspektywie rodowej. Najważniejszym atry-
butem młodej dziewczyny zdaniem karmelity miała być czystość cielesna, która 
„tak słodka jest, że jej smakiem przywabiony [został — U. K.] jednorodzony Syn 
Boży”86. Od młodej dziewczyny należało wymagać także skromności, pobożności, 
stateczności i przystojności w obyczajach, ponieważ „panieństwo zły humor pożą-
dliwości cielesnej znosi”87. Orator wspomniał i wychwalił również cnoty dwóch do-
mów, z których pochodziła Barbara — Lanckorońskich i Sieniawskich, ponieważ 
„tak zacne Domy do jej zacnego urodzenia ozdoby zbiegły się”88. Pszczoła symboli-
zuje w tej oracji duszę, miód zaś jest jej mistycznym pokarmem i esencją mądrości. 
Symbolika pszczół pokreśla ponadto czystość, dziewictwo i pracowitość. Pszczoły 
mają również wymowę religijną, ponieważ wytwarzają wosk, z którego od zawsze 
wyrabiano świece liturgiczne89. Ponadto są one stworzeniami zdyscyplinowanymi, 
wiernymi i pracowitymi. Posiadają więc cechy, które chętnie widziano u młodych 
panien. Dziewicza i pobożna młoda kobieta stanowiła zazwyczaj kapitał i dumę 
rodu. Zdarzało się jednak, że posiadanie potomstwa, w tym córek, było nieco kło-
potliwe i wymagało dużej odpowiedzialności, gdyż „dać potomstwo — smaczna, 
ale i pieprzna [rzecz — U. K.]: Bo około dzieci frasunku dosyć: [a] stąd Córkom na 
posag, [a] stąd Synom na szkołę, frasunek, żeby nie chorowało, frasunek, żeby nie 
umarło”90. Kaznodzieja kończy kazanie stwierdzeniem, że śmierć w młodym wieku 
jest wybawieniem, gdyż „panieństwo [...] potrawa to niestrawna dla śmierci i choć 
panienkę ukąsi, ale nie połknie: choć zaje, ale nie zje”91.

Oracją karmelitańską, w której najpełniej ukazany został wzorzec kobiety–mę-
żatki, jest Korona Małzeńska Nad Katafalkiem [...] Helzbiety z Podbereska, Hrabiney 
Z  Tarnowa..., napisana przez Jędrzeja Cyrusa (Hieronima od św.   Hiacynta (Jac-
ka)). Zasadnicza treść mowy oscyluje wokół trzech podstawowych cech mężatki, 
czyli płodności, posłuszeństwa i pobożności. Kobieta jako istota niedoskonała nie 
mogła przewyższać mężczyzny intelektem. Stąd prawdziwa mądrość żony objawia-
ła się w podporządkowaniu się woli męża. Związek ich tworzyć miał jedno ciało, 
w którym mąż symbolizował głowę, żona zaś była koroną, gdyż „jako [...] głowa 
jest wielkim ornamentem ciała ludzkiego, bez której wielki i szpetny mankament 

86 [Andrzej Kochanowski], Plastr Miodu Od śmierci..., s. 9.
87 Tamże.
88 Tamże, s. 6.
89 Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Tu-

rzyński, Warszawa 1990, s. 294–297.
90 [Andrzej Kochanowski], Plastr Miodu Od śmierci..., s. 8.
91 Tamże, s. 16.
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byłby w ciele ludzkim: Tak Mąż jest wielkim ornamentem i ozdobą Żony swojej, 
bez którego ona byłaby, jako bez głowy ciało”92. Każda zaś „szczerze miłująca Mał-
żonka jest Koroną Męża swego”93. Jędrzej Cyrus dodaje także, że kobieta stworzona 
została właściwie do tego, by być posłuszną mężczyźnie, co dotyczyło zarówno mę-
żatek, jak i kobiet znajdujących się w zakonie — „białogłowa bez Męża albo Ob-
lubieńca lub niebieskiego lub ziemskiego [...] jest jako człowiek bez głowy”94. Od 
kobiety wymagano więc, by była dla swego męża dobra i przyjazna — „koroną ma 
być Małżonka Mężowi swemu: Nie z ciernia, ale z kwiecia, albo ze złota”95. Miała 
także słuchać swego męża i być mu posłuszną we wszytkim — „on ma rozkazywać 
i rządzić: a ona ma co rozkazano i sporządzono wykonać”96. Bardzo ważnym ele-
mentem w małżeństwie miała być wiara, która przyczyniała się do narodzin mi-
łości między małżonkami, była też źródłem łask i darów bożych. Żona zatem była 
istotą niesamodzielną i zależną od męża. Jej mądrość polegała jednak na tym, że 
nie sprzeciwiała się woli mężczyzny i była mu we wszytkim posłuszna.

Mowę na cześć wdowy zatytułowaną Gniazdo Dwoiakiey Wyniosłosci [...] Ka-
tharzyny z Sztemberku Sieniawskiey...napisał wspomniany już Andrzej Kochanow-
ski. Karmelita, chwaląc swą bohaterkę, odwoływał się do jej wspaniałych i świą-
tobliwych przodków — „tę Przezacną Matronę wysoko wprawdzie, ale prędko 
ulatującą wyniosłością świat był udarował. [...] Urodziła się w Domu [...] Kostków, 
toć wysoko: Przez małżeństwo weszła w Dom [...] Sieniawskich, toć wysoko [...] 
gniazdo wyniosłości swojej założyła”97. Karmelita przypisał nieboszczce przymio-
ty typowej wdowy, od której oczekiwano, by była cnotliwa, pobożna, dobroczyn-
na, miłosierna i hojna. Miała także umartwieniem, postami i dyscyplinami trapić 
swoje ciało. Sieniawska została w kazaniu nazwana „górnolotną orlicą”, ponieważ 
odznaczała się odwagą, samodzielnością, wzniosłością, czystością, niezależnością 
i  szlachetnością. Wizerunek pobożnej wdowy uzupełniony został o  cnotę zno-
szenia przeciwności losu, ponieważ, jak wspomniał Kochanowski, Bóg nie tylko 
„nawiedzał [ją] złym zdrowiem, nawiedzał kłopotami i  frasunkami”98, ale także 
zabrał jej męża, trzech synów i córkę. Z powodu tych doświadczeń Sieniawska po-
równana została do biblijnych bohaterów — Abigail, Tabity, „męża bożego” Hioba 
oraz Matki Machabejczyków, która podobnie jak nieboszczka pogrzebała swych 
synów99. Kaznodzieja, ukazując wizerunek podczaszyny koronnej, skupił  się na 

92 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 2.
93 Tamże.
94 Tamże, s. 2– 3.
95 Tamże, s. 5.
96 Tamże, s. 6– 7.
97 [Andrzej Kochanowski], Gniazdo Dwoiakiey Wyniosłosci..., s. 17.
98 Tamże, s. 31.
99 Tamże, s. 25, s. 31.
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dwóch podstawowych postawach zmarłej. Pierwsza z nich dotyczyła stanowiska 
wobec Boga, druga zaś stosunku do własnego życia i przeciwności losu. Wdowa 
Katarzyna ze Sztemberku Sieniawska scalona została z panującym w ówczesnej 
literaturze wizerunkiem mulier Fortis — „mężnej białogłowy”, czyli kobiety sta-
tecznej, pracowitej, sprawiedliwej, współczującej, zdolnej do poświęceń, godnej 
zaufania, zaradnej, zapobiegliwej, oszczędnej, pobożnej, cnotliwej i skromnej.

Zatem wszystkie wyżej opisane kobiety, bez względu na wiek i stan cywilny 
(panna, żona, matka, wdowa), łączyła przede wszystkim pobożność, która kon-
centrowała się wokół praktyk religijnych, sakramentów, postów, umartwiania cia-
ła oraz jałmużny rozdawanej ubogim. Ważne było także podkreślanie faktu, iż do-
broduszność, religijność i cnoty moralne prowadzą do dobrej i spokojnej śmierci, 
której opis stanowi właściwie obowiązkowy element każdej przebadanej mowy. 
Obrazowo wnioski te przedstwia poniższy schemat (nr 1).

Schemat nr 1. Dążenia siedemnastowiecznych kobiet do osiągnięcia zbawienia

„prawowierna acz umrze przy uczynkach dobrych — żyć będzie na wieki”100

100 [Aleksy Piotrkowczyk], Nieśmiertelnosc Prawowiernych, Przy Akcie..., s. 15.

panna żona matka wdowa

DOBRO

spowiedź komunia święta

dyscypliny lekura nabożnych książek

pobożność

modlitwa

msze święte

posty

jałmużna

religijnośćmiłosierdzie

pokora

chęć zdobycia życia wiecznego (zbawienia)

nauka ars bene vivendi i ars bene moriendi
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Jak przedstawia zamieszony powyżej schemat — zasadnicze miejsce w lauda-
cji pogrzebowej zajmował moment śmierci, który nawiązywał zarówno do antycz-
nej, jak i chrześcijańskiej nauki ars bene moriendi. Myśl o nieuchronności śmierci 
towarzyszyła ludziom w dawnej Polsce niemal cały czas. Stąd bogobojne kobiety 
właściwie na każdym kroku starały się pamiętać o tym, że cokolwiek uczynią za 
życia — będzie im to policzone po śmierci. Z tego powodu za wszelkie grzechy, 
zaniedbania i przewinienia przepraszały Boga, obawiając się Jego kary, a dobrymi 
czynami starały się zapracować na zbawienie i radość w niebie. Strach i pamięć 
o karze bożej były elementem codziennej refl eksji, czynionej podczas modlitwy 
lub lektury nabożnych książek. Wątki dotyczące życia wiecznego poruszali także 
duchowni w czasie spowiedzi lub wykorzystywali je w kazaniach głoszonych na 
różne okoliczności.

Rozważania o przemijalności życia i  losie duszy ludzkiej po śmierci czyniła 
Barbara z Zochowskich Mintoft owa Czyżowa (zm. przed 4 II 1677), podkomorzy-
na wileńska. Adrian Kondratowicz, głosząc kazanie na jej pogrzebie, podkreślił, 
że to „najpierwsza i najostateczniejsza na świecie i zabawa i robota, nauczyć się 
i umieć żyć i umierać”101. Dorota Gnińska (zm. 1679), wojewodzina chełmińska, 
również za życia myślała o śmierci i przygotowywała się na jej przyjście. Stąd je-
zuita Adam Przeborowski, piewca na jej pogrzebie, przypomniał zgromadzonemu 
tłumowi — „póki żyjemy, trzeba się nam uczyć umierać! [...] Ten się uczy umie-
rać, kto póki zdrów, duż[y], silny; a przecie o śmierci pamięta, o śmierci myśli, 
o śmierci często mówi, a tym samym na śmierć się gotuje”102.

Bardzo wiele kobiet posiadało bliskich sobie duchownych, z  którymi roz-
mawiały na tematy ziemskie i eschatologiczne. Częste dyskusje „o Panu Bogu, 
o wieczności, o rozkoszach Niebieskich, o nieśmiertelności duszy, do ostatniego 
tchnienia”, prowadziła z kapłanami Zofi a Zienowiczówna Słuszczyna (zm. przed 
14  I  1642), wojewodzina nowogrodzka103. Podobnie czyniła Zofi a z  Mielca 
Chodkiewiczowa (zm. 1618), wojewodzina wileńska, która „jako się na śmierć 
gotowała, iż o śmierci rada z Duchownymi rozmawiała, słuchała, a zawsze się 
[jej — U. K.] spodziewała”104. Podobnie miała postępować Marianna z Miasko-

101 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci..., k. [A4].
102 [Adam Przeborowski], Kłosy Chrzesciańskiey Poboznosci Pełne Po Zniwie Smierci [...] P. Do-

roty Gninski Woiewodziny Chełminskiey Kowalewskiey, Knyszyńskiey, Radzińskiey, Grodeckiey etc. 
etc. Starosciny Pogrzebowym Panegyrikiem Przez Księdza [...] Societ: Jesu Th eologa y Spowiednika 
I. K. M. Do Brogu Nieśmiertelney Pamięci Zebrane w Warszawie u Oycow Reformatow. Roku żni-
wa Chrystusowego M. DC. LXXX. Dnia XXXI. Stycznia. Z Pozwoleniem Starszych, Warszawa [po 
31 I 1680], k. Dv.

103 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 309.
104 [Stanisław Rochowicz], Kazanie przy Exequiach [...] Paniey Zofi ey z Mielca Chodkiewiczo-

wey Hrabi ze Szkłowa na Bychowie Woiewodziney Wileńskiey Hetmanowey W. X. Lith. Czynione. 
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wa Koźmińska (zm. 1685), która się „co dzień na śmierć dysponowała przy ra-
nach Chrystusowych”105.

Znaną i  praktykowaną formą przygotowywania  się na spokojną śmierć była 
częsta spowiedź. Ważna była również gorliwa wiara i dobre uczynki. Stąd Katarzy-
na Szczawińska (zm. 1661), starościna łęczycka, obawiając się, by „na strasznym 
Sądzie Bożym sumienie jej własne przeciwko niej nie świadczyło, nie skarżyło, onej 
nie sądziło” codziennie rano i wieczorem czyniła rachunek sumienia, rozmyślając 
nad swoim zachowaniem oraz stosunkiem do Boga i drugiego człowieka106. W mo-
wie poświęconej Annie Jadwidze Woyniance Sapieżynie (zm. 1642), wojewodzinie 
brzeskiej, kaznodzieja Dominik Krasucki podkreślił, że warunkiem zapracowania 
sobie na życie wieczne jest wiara i dobre uczynki107. Zgodnie z tą zasadą żyły księż-
na Anna Eufemia z Radziwłłów Denhoff owa (zm. 1663) oraz Zofi a z Warzymowa 
Szczawińska (zm. przed 22 III 1649), wojewodzina brzesko–kujawska, która „prze-
ciw godności swej senatorskiej i stanowi swemu białogłowskiemu nic nie wykro-
czyła, kiedy aedifi cavit domum suam, zbudowała dla siebie Pałac w niebie”108.

Ważne były też pokora i bogobojność, która przejawiała się w trosce o osiąg-
nięcie zbawienia. Za gorliwą katoliczkę uchodziła Maryna z Obryńskich Sokoliń-
ska (zm. 1640), w której zdaniem jezuity Stanisława Ostrożańskiego — „zawsze się 
[...] kwiat bojaźni Bożej rozwijał; i Karbunkuł mądrości oświecał”109. Helena z Ra-
ciborska Tarłowa (zm. 1677), hrabina na Melsztynie, natomiast myśląc bezustan-
nie o Bogu, „świat zostawiała za sobą, ustawicznym do skazania się o wieczne Nie-
bieskie rzeczy usiłowaniem, wszystkie swoje obracając intencje, kierując zamysły 
w Duchownej Chrześcijańskiej doskonałości”110.

Szansę na osiągnięcie życia wiecznego dawały także uczynki miłosierdzia. 
Stąd „w same czyny pobożne ścielące drogę do nieśmiertelności” zaangażowała się 
Teofi la Korybutowa Wiśniowiecka Szyszkowska (zm. 1643), żona Piotra, kasztela-
na wojnickiego, co podkreślił bernardyn Jan Ludwik Skrobkowicz111.

Przez [...] W Wilnie w Kościele ś. Katarzyny Zakonnic Reguły świętego Benedikta. 22. Maia. Roku 
1619. Eccl. 30.[w. 17]. Lepsza iest śmierć, niźli żywot gorzki, y odpocznienie wieczne, niźli długo trwa-
iąca choroba, Wilno [po 22 VI 1619], Wilno 1619, k. B3v.

105 [Jan Janiszowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Maryanny z Miaskowa Kozminskiey Znacz-
ney Dobrodzieyki Collegium Kaliskiego Soc: Iesu Miane [...] Przez [...] Societatis Jesu. Roku 1685. 
W Drukarni Collegium Kaliskiego Societatis Jesu, [Kalisz 1685], k. Dv.

106 [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz Ozdobny. Chwałą Polityczną..., s. 796.
107 [Dominik Krasucki], Sakrament W Smierci A Smierc..., s. 371.
108 [Sebastian Stawicki], Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb..., s. 51; [Hiacynt (Jacek) Przetoc-

ki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. [C4].
109 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. B3v.–k. [B4].
110 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy..., s. 23.
111 [Jan Ludwik Skrobkowicz], Spelunca Duplex: To jest; Iaskinia Dwoista, Przy braniu Posses-

syey w nię, dwoch Zacnych Ciał, [...] P. Piotra Szyskowskiego, Kasztellana Woynickiego, Starosty Wa-
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Istotne było także zapoznawanie  się z właściwymi lekturami, które pomagały 
człowiekowi odpowiednio się przygotować do najważniejszego w życiu egzami-
nu — za jaki wówczas uważana była śmierć. Elżbieta z Gosławic Wołłowiczowa 
(zm. przed 3 I 1636), starościna żmudzka, „przed śmiercią częste czytania o wiecz-
ności czyniąc, wieczność sobie smakowała, i  dla niej na każdy tydzień przed 
śmiercią zadatki wieczności, Ciało Chrystusa Jezusa, w Najświętszym Sakramen-
cie przyjmowała”112. Czytaniem nabożnych książek i  rozmyślaniem o  śmierci 
miała się zajmować również Angela Febronia z Koniecpolskich Wielopolska (zm. 
1663), stolnikowa koronna. Reformat Franciszek Rychłowski, głosząc kazanie na 
jej pogrzebie, pozwolił sobie na osobistą dygresję — „ustawicznie gdym u niej by-
wał, pytała mnie o Pana Boga, o śmierć, o sąd Pański, o Chwałę wieczną [...] i czy-
tywałem jej Kronikę Franciszka świętego i żywoty świętych, czego ona tak bardzo 
smaczno słuchała i tak się wielce ku rzeczom duchownym zapalała, że się często 
przy tych duchownych o P[anu] Bogu rozmowach rzewliwie napłakała”113. Wspo-
mniany kaznodzieja wygłosił także mowę na pogrzebie Anny Teofi li z Przyjem 
Rupniowskiej (zm. 1670), starościny lelowskiej, podczas którego napomniał zgro-
madzony tłum, że większość ludzi traci czas „na wczasy, na rekreacje, na bankiety, 
na pijatyki, na krotofi le, na tańce, na wymyślne stroje”, a  nie przykłada  się „do 
rozmyślania dobrodziejstw Boskich, do uważania ostatecznych rzeczy, do rachun-
ku sumienia własnego, do wszystkiego zgoła co do zbawienia dusze należy”114. 
Rupniowską zaś kaznodzieja pochwalił za to, że wybierała się „przez wszystek czas 
żywota swojego, w drogę daleką, w drogę wieczności, i pilnie układała w skrzynię 
duszy swojej wszystkie potrzeby, którymi by dusza jej żyła na wieki”115. Mądrość, 

reckiego, etc. [...] Xiężny, Th eophile Koributowey Wisniowieckiey, Małżonkow. Wystawiona z Ambony 
w Kościele Kathedralnym Krakowskim, dnia 26. Czerwca. Przez [...] Zakonu Oycow Bernardynow, 
Prowincyey Polskiey Defi nitora Actualnego, w  Krakowie, W  Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 
I. K. M. Typographa [Kraków, po 26 VI 1643], s. 30–31.

112 [Augustyn Wituński], Dla Wieczney Pamięci Chorągiew Pobozney Milosci, Na Zniesienie Za-
łobney Chorągwie z Smierci Iasnie Wielmozney Iey Mści, Pani Helzbiety z Goslawic Wollowiczowey, 
Starościney Generalney Zmudzkiey, Ciwonowey, Gondinskiey, Szawelskiey, Kobrinskiey, etc. etc. Sta-
rościney. W kościele Brzeskim u Oycow Bernardynow na Pogrzebnych Exequiach Kazaniem Wysta-
wiona. Przez [...] Zakonu Franciszka Swiętego, Bernardinow mianowanego, w Klasztorze Lubelskim, 
Lektora Philosophiey, Dnia trzeciego Stycznia w Roku, 1636. W Lublinie, u Pawla Conrada, Lublin 
[po 29 I 1636], k. A2v.

113 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu swoiemu oddana..., 
s. 37–38.

114 [Tenże], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem..., s. 20– 21.
115 Tamże. Tego samego sformułowania Rychłowski użył w oracji Magdaleny z Zakliczyna Stra-

domskiej, zob. [tenże], Stroy Białogłowski A oraz y Męski, Panu Bogu, y Ludziom wielce przyiemny, 
Którego Zyiąca na świecie używała, (nadzieia w Bogu że y w niebie używa) Przezacnie Urodzona 
Iey Mosc P. Magdalena z Zakliczyna Stradomska, W Kazaniu przy Akcie pogrzebowym, w Kościele 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



261

Wzorce osobowe w epoce nowożytnej

poczciwość i dobre gospodarowanie stanowiło również „umiejętność chodzenia 
koło zbawienia swego”, o czym wspomniał Jan Ludwik Skrobkowicz, głosząc ka-
zanie przy wyprowadzeniu ciała Konstancji z  Bobrku Lubomirskiej (zm. przed 
26 III 1648), starościny krakowskiej116.

Zdarzało się, że umierająca kobieta pozostawiała specjalne zalecenia dotyczą-
ce swej mowy funeralnej. Jedną z nich była Marianna z Wolfów Kosowa, woje-
wodzina chełmińska, która w  testamencie wyraziła życzenie, by wygłoszona na 
jej pogrzebie laudacja uczyła przygotowania do dobrej śmierci117. Anna z Ruśca 
Lubomirska (zm. przed 3 II 1639), hrabina na Wiśniczu, natomiast, pomimo że 
uważana była za mulier virtutis, czyli „znaczną w cnotę Matronę”, gdyż „za żywota 
w niczym się bardziej nie kochała, nad cnotę”118, a będąc „matroną tak znaczną 
w Koronie, przed którą pokłon czyniły zacne książęta, senatorowie i co przedniej-
sze głowy krajów naszych” prosiła, by po śmierci wyprawić jej skromny pogrzeb 
i nie głosić „wysokich” panegiryków119.

Konkluzją na powyższe rozważania niech będą słowa kaznodziei Franciszka 
Ellerta, który głosząc mowę na pogrzebie Jadwigi z Górskich Dąbskiej (zm. 1684), 
kasztelanowej inowrocławskiej zaznaczył, że „kto uważa, jakim ma być przy śmier-
ci, zawsze bojaźliwym będzie we wszytkich sprawach swoich i tak żyć w oczach 
Boskich będzie, aby  się nie powstydził: o  te przemijające rzeczy nie dba, złym 
skłonnościom, hardości, wyniosłości, łakomstwu się sprzeciwi i całe za umarłe-
go się poczyta wiedząc, że ma niedaleko do śmierci. Więc Katolicy moi pamiętaj-
my o tym, chciejmy Panu Bogu służyć, chciejmy się na ten termin przygotowywać 
jako najlepiej”120. Wywód ten uzupełniają słowa kanonika krakowskiego i tarnow-
skiego Kaspra Łąckiego (Łackiego), którego zdaniem — ten „zostanie przyjacie-
lem Boga rezydentem nieba, kompanem Aniołów, towarzyszem świętych, kto żyje 

Sczucinskim Przez [...] Reformata, w Krakowie u Swiętego Kazimierza Kaznodzieie Pokazany Dnia 
Ośminastego Sierpnia Roku Pańskiego 1670. [...], Kraków [po 9 XII 1670], k. C2v.

116 [Jan Ludwik Skrobkowicz], Smierc Stroyna pod Wiosnę, Przy wyprowadzeniu Ciała 
[...] Paniey Konstancyey z Bobrku Lubomirskiey, Starościney Generalney Krakowskiey, Spiskiey, 
Chmielnickiey, Dopczyckiey, etc. Z Ambony w Kościele ś. Michała na Zamku dnia 26. Marca wy-
stawiona. Przez [...] Zakonu Braciey Mnieyszey de Oservantia, Prowinciey Polskiey Prowincyała, 
Kraków 1648, s. 13.

117 Por. B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy..., s. 315.
118 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 3–4.
119 Tamże, s. 36.
120 [Franciszek Ellert], Brzeg Szczęsliwy Łodzi W Życiu [...] Paniey Jadwigi z Gorskich Dąbskiey 

Kasztellanowey Innowłocławskiey. Wiosłem Herbownego Drzewa Jaśnie Wielm. Ichmościow Panow 
Godziembow Dąbskich dopędzony. Kazaniem Pogrzebowym Przez [...] Zakonu S. Franciszka Strictio-
nis Observantiae ogłoszony, Warszawa 1684, k. Cv.
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poczciwie, komu pijaństwem, wydzierstwem, zabójstwem, niechęcią bliźniego, 
obżarstwem, pychą, łakomstwem i zbrodniami inszymi nie zaplusną oka”121.

3.2. Cechy osobowe kobiet w oracjach pogrzebowych
„Żywot pobożnych wizerunkiem innych, których chwała jest innym nauka”122

Wzór idealnej szlachcianki propagowany przez mowy pogrzebowe XVII wieku, 
co już podkreślano, ukazywał kobietę pokorną sercem, małomówną, rozsądną, 
oczytaną (cecha ta dotyczyła głównie kobiet z wyższych sfer), szanującą ubóstwo, 
prawdomówną, szukającą nie względów ludzkich, ale Boga, pragnącą dobra dla 
każdego, oddającą szacunek starszym i  unikającą próżności. W  rodzinie nato-
miast idealna żona, matka i  gospodyni miała mieć szlacheckie urodzenie, gdyż 
jest ono „początkiem wszelakiej do cnoty gorącości”123, posiadać dzieci, być uległą 
wobec męża, poczciwą, pracowitą, posłuszną, cichą, milczącą, cnotliwą, spokojną, 
łagodną, rozumną, oszczędną, zapobiegliwą oraz dbającą o pomnożenie fortuny. 
Często zgodnie z  tym wzorem kaznodzieje opisywali także wdowy, od których 
wymagano, by były rozmodlone, pobożne, stateczne, przystojne, trzeźwe, skrom-
ne, ciche i przykładne. Miały one ponadto angażować się w działalność fundacyj-
ną i charytatywną.

W kazaniach pogrzebowych szczególny nacisk położony został na religijność, 
wytrwałość w wierze, miłosierdzie, pokorę i skromność. Ważną cechą osobową 
kobiet — często podkreślaną przez duchownych — była cnotliwość, ponieważ 
„cnota nie umiera z  człowiekiem i owszem [...] godna jest pochwały nie tylko 
w mężczyźnie, ale i w białejgłowie: za rzecz też słuszną trzymamy, aby nie tylko 
za żywota, lecz i  po śmierci, w  zapomnienie nie poszła cnota, dobroć i  żywot 
poczciwy, chwalebnych białychgłów i Matron cnotliwych”, co podkreślił domini-
kanin Hiacynt Mijakowski w oracji poświęconej Annie z Ruśca Lubomirskiej124.

121 [Kasper Łącki/Łacki], Doliwa Albo Trzy Roze Z Silnice Na Zalosnym Katafalku Przy Pogrze-
bowym Akcie y Apparacie [...] Paniey Zofi iey z Silnice Kwiatkowskiey Pisarzowey Grodzkiey Nowo-
miejskiey W Kościele farnym Pleśnińskim Przez [...] Kustosza Tarnowskiego W Herbach Upatrzone y 
Auditorowi z Ambony zalecone Roku 1661. Dnia 27. Stycznia, Kraków [po 27 I 1661], k. Cv.

122 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] Xiężny, Anny z Stemberku Ostrogskiey, Hra-
biney na Tarnowie, Woiewodziney Wołyńskiey. W Farnym Iarosławskim Kościele, 8. Ianuarij. 1636, 
[w:] [tenże], Trzy Matki Urodzeniem, Pobożnoscią, Potomstwem Ozdobione, A Kazaniami Pogrzeb-
nymi Koronie Polskiey, y Familiom ku ozdobie, Potomnym czasom do podziwienia y naśladowania 
wystawione y podane. Przez [...] Karmelitę Bossego, Kaznodzieie Ordynaryusza Kathedralnego Kra-
kowskiego. Z Dozwoleniem Starszych, Kraków 1644, s. 13.

123 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem..., s. 4.
124 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 2.
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3.2.1. Panna
„Podobne tedy jest panieństwo do miodu”125

Panieństwo stanowiło ważny okres w  życiu kobiety. Był to bowiem czas, kiedy 
kształtowała  się jej osobowość, wrażliwość i  wiedza. W  XVII wieku zwłaszcza 
edukacja —wśród cech indywidualnych kobiet — nabierała coraz większej warto-
ści. W dawnej Polsce młode dziewczęta mogły się uczyć w domu rodzinnym lub 
w szkole przyklasztornej. Zdarzało się także, że panny oddawano na wychowa-
nie na dwór magnacki lub królewski. Jednak bez względu na miejsce, w którym 
dziewczyna pobierała naukę, przygotowywano ją do zasadniczej roli życiowej, 
czyli żony i matki, oraz ćwiczono w wierze, bojaźni bożej, pokorze i wstydliwości, 
ponieważ „póki niewiasta nie pójdzie za mąż, ma mieć stróża lwa, bo pospolicie 
Ojciec i matka, bracia i opiekunowie, którzy [...] Pannę trzymają, ci Pannę czy-
stą i bez makuły na ślubny kobierzec stawiają”126. Dziewczynie wpajano ponadto 
podstawowe zasady kultury osobistej oraz podkreślano konieczność zachowania 
umiaru w kontaktach z mężczyznami. Wymagano od niej, by była skromna, ma-
łomówna i cicha. Zwracano uwagę na to, by zachowała powściągliwość w ubiorze. 
Dopuszczalne były wprawdzie pewne ozdoby ze srebra lub złota, ale miały one 
świadczyć jedynie o statusie społecznym młodej szlachcianki i prestiżu rodziny, 
z której się wywodziła. Kształcenie intelektu nie było koniecznością, gdyż za waż-
niejsze uchodziło to, by przygotować dziewczynę do zajęć gospodarskich, prowa-
dzenia domu i zajmowania się dziećmi.

Za ważną cechę, podkreślaną w kazaniach pogrzebowych, uchodziło szlachec-
kie pochodzenie, które świadczyć miało o zacności rodu zmarłej kobiety127. Istotne 
było także odpowiednie wychowanie, które kształtowało ją na całe dorosłe życie. 
Anna z Wierbna Ciświcka (zm. 1628), kasztelanowa śremska, pochodziła z domu, 
w którym jej „pobożni i szlachetni rodzice” już za młodu wpoili córce mądrość, 
pokorę, trzeźwość, pobożność, zgodę sąsiedzką i małżeńską, stateczność, cierpli-
wość, wstydliwość, wdzięczność oraz łaskawość dla poddanych, które przydały się 

125 [Andrzej Kochanowski], Plastr Miodu Od śmierci..., s. 10.
126 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. [C4]v. Zob. też [Wojciech 

Tymonowski], Topor Z prochu Pogrzebowego Przepolerowany y na kark Smierci Przy Anniwersarzu 
[...] P. Ioanny Ludowiki z Tęczyna Gniewoszowey Staroscicowey Radomskiey Przez [...] Plebana Blot-
nickiego Wyostrzony y przyhartowany W kosciele Polickiem Dnia 16. Września Roku Pańskiego 1666, 
W Krakowie W Druk. Dzied. y Success. Lukasza Kupisza I.K.M. Typ. R. 1666, Kraków 1666, s. 11.

127 Szerzej na temat rodu, rodziny i pochodzenia w mentalności kobiet z kręgów szlacheckich 
zob. B. Popiołek, Dumne, pyszne i pokorne — kobiety wobec problemów równości stanowej w czasach 
saskich, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., pod red. J. Urwanowi-
cza, przy współudziale E. Dubas–Urwanowicz i P. Guzowskiego, Białystok 2003, s. 617–628.
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jej w dorosłym życiu128. O Zofi i Zienowiczównie Słuszczynie, kaznodzieja Marce-
lian Doroszewski, powiedział, że wywodziła się ze szlachetnej senatorskiej rodziny, 
w której miała „rozkochane dzieciństwo” i otrzymała przykładne wychowanie129. 
Dobre wychowanie w domu rodzinnym odebrała także Helena Sapieżanka Kun-
cewiczowa (zm. przed 23 II 1645), chorążyna lidzka. Kaznodzieja Aleksander Du-
bowicz, głosząc kazanie na jej pogrzebie, zaznaczył, że właściwie przez całe życie 
pamiętano, „jakie [...] ta gołębica w  Jaśnie Wiel[możnym] Domu Sapieżynskim 
ćwiczenie miała jako podrastała i piórami ślicznych cnót się przyodziewała, jako 
w młodym wieku wielu cnotami i darami Bożemi przewyższała. Do tego pamię-
tano, jako taż gołębica z gniazda rodzicielskiego przeniesiona i w stan małżeński 
oddana była”130. W  wychowaniu Zofi i z  Druckich Lubeckich Laskowskiej (zm. 
przed 23 I 1649) natomiast kładziono szczególny nacisk na czystość przedmałżeń-
ską. Jak później wyznała swemu spowiednikowi, zachowała dziewictwo nie tylko 
do ślubu, ale i w małżeństwie dochowała wierności swemu mężowi Pawłowi, gdyż 
„grzechem cielesności zawsze się brzydziła”131. Podobnie „we wszelakich cnotach 
i  obyczajach”, wychowana została Aleksandra Radzimińska (Radzymińska) (zm. 
przed 20 III 1652), podkomorzyna żmudzka, którą kaznodzieja Jakub Antoni Jen-
drski nazwał metaforycznie — „mądrą indzienigierką”. Zmarła bowiem zbudowała 
sobie dwa domy. Pierwszym był „dom mądrości”, czyli przygotowywanie się przez 
życie na „dobrą i mądrą śmierć”, drugim zaś „dom czystości małżeńskiej”, który 
opierał się na pobożnym wychowaniu, modlitwie, uczciwości i przystępowaniu do 
sakramentów świętych132.

Wypadki losowe sprawiały, że czasem bohaterkę oracji nie wychowywa-
ła matka, ale opiekę nad nią przejmowało rodzeństwo lub najbliższa rodzina. 
Częstą praktyką było także wysyłanie młodej panny na naukę do szkoły przy-
klasztornej. Na temat wychowania księżnej Anny ze  Sztemberku Ostrogskiej 
(zm. 1635) jezuita Marcin Hincza powiedział, że choć wcześnie została sierotą, 
a opiekę nad nią przejął brat, to jednak dobroć i szczodrość, którymi się odzna-
czała, musiała wyssać z mlekiem matki, ponieważ „tak dobra Matka, tak dobrą 
Córkę zrodziła”. Wspomniany brat natomiast wykształcił ją „w  takiej poważ-
ności, że i w klasztorze lepszegoby wychowania [...] nie miała”133. Wychowanie 

128 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Pani Anny Grabianki z Wierbna Ci-
swicki Kasztelanki Srzemski, Pani Wielką pobożnością y mądrością sławney. Przez Wielebnego [...] 
Plebana Rydzynskiego. W Rydzynie w Kościele Swiętego Stanisława farskim IV. Decembris, Anno Sa-
lutis M.DC.XXVIII. odprawione. Z Dozwoleniem Starszych, Poznań 1629, k. C2.

129 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 291.
130 [Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy..., k. Dv., k. [F4]v.–k.G.
131 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. E–k. Ev.
132 [Jakub Antoni Jendrski], Mądra Indzienigierka Dwoch Domow..., k. [C4]–k. Dv.
133 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k. C–k.Cv.
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klasztorne otrzymały natomiast Ewa Anna Pszonczyna (zm. 1643), chorążyna 
chełmska, oraz Konstancja Krystyna Wielopolska (zm. 1675), stolnikowa koron-
na. Dominikanin Hieronim Makowski, głosząc kazanie na pogrzebie chorążyny, 
wspomniał, że jej „ćwiczenie z młodu” dotyczyło poszerzania wiary, pobożności 
i  bogobojności. Stolnikowa koronna zaś po śmierci swych rodziców trafi ła do 
warszawskiego klasztoru „Świątobliwych Panien Zakonu S. Franciszka de Sales” 
(tj. wizytek). Tam też otrzymała gruntowne wychowanie religijne, którym kie-
rowała się przez resztę swojego życia. Również swoje dzieci „nie tak swobodnie 
i pieszczenie według ciała chowała, jako pobożnie i świątobliwie względem Du-
cha ćwiczyła”. Stąd, ku zdziwieniu kaznodziei Ludwika Różyckiego, już trzylet-
nia córka Wielopolskiej znała podstawowe prawdy wiary, czym wprawiała w za-
kłopotanie niejednego dorosłego134. Marcjanna z  Daniłowiczów Koniecpolska 
(zm. 1646), wojewodzina ruska, zaś, będąc panną, chciała zostać zakonnicą. Z jej 
decyzją nie zgodzili się jednak rodzice, stąd przez całe swe życie zachowywała się 
tak, jakby „żywot zakonny” prowadziła135. Takie samo pragnienie miały Marian-
na z Miaskowa Koźmińska (zm. 1685) i Anna Kandzierzawska Tyszkiewiczowa 
(zm. 1653), marszałkowa słonimska, która ciesząc się, że „z Rodziców Katolic-
kich urodzona, w wierze Katolickiej wychowana [...] w stanie jeszcze Panieńskim 
będąc — Bogu się ślubem zakonnym oddać pragnęła”136.

Zdarzały się także kobiety, które dojrzałość emocjonalną i świadomość swej 
wartości osiągnęły w  bardzo młodym wieku. Taka była Barbara Lanckorońska 
(zm.  1649), kasztelanka kamieniecka, która, choć umarła młodo i  w  stanie pa-
nieńskim, to jednak zdaniem karmelity bosego Andrzeja Kochanowskiego — 
„w dojrzałym wieku umarła ta, która dojrzałą cnotę po sobie pokazywała”. Doj-
rzałość Barbary polegała bowiem na jej pobożności, przystojnych obyczajach oraz 
panieńskiej skromności137. Równie dobrą opinią cieszyła  się Magdalena z  von 
Holtów Czapska (zm. 1678), starościna parchowska, która „w panieństwie swoim 
i stanie onym niewinności, podobieństwo na sobie Kościoła wyrażała”138.

134 [Hieronim Makowski], Trzy Splendori Zacności Bialogłowskiey..., s. 8–9.
135 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Martiany Daniłowicowney Koniec-

polskiey, w Kościele Przecławskim, [...] Karmelitę Bossego, Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Ka-
znodzieie Ordinariusza. Przez X. Iana Grzybowskiego, Proboszcza Przecławskiego do druku podane. 
Z dozwoleniem Starszych, Kraków 1646, s. 9.

136 [Jan Janiszowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Maryanny z Miaskowa Kozminskiey..., k. B2v.; 
[Rajmund Zajączkowski], Morze Od brzegu śmiertelności..., k. [C4].

137 [Andrzej Kochanowski], Plastr Miodu Od śmierci..., s. 12–13.
138 [Wojciech Józef Korpalewski], Obraz w Podobienstwach, Prawowierney chrześcianskiey Pani 

Albo Kazanie na Pogrzebowym Akcie [...] Pani Magdaleny z von Holtow Czapskiey, Starościny Par-
chowskiey Miane dnia siodmego Lipca w Kościele Komorskim Od [...] Roku M.DC.LXXVIII. Cum 
licentia Superiorum, Gdańsk 1679, k. [Ciiij].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Cechy i cnoty szlachcianki w oracjach pogrzebowych

266

Ważnym elementem panieństwa była także skromność i stateczność, gdyż „nie 
złoto, nie uroda, ani bogate na modę francuską wykrojone szaty, ale skromność 
w obyczajach zdobią i zalecają płeć białogłowską”139. Cechy te posiadała Anna Ma-
ria z Zięblic Oraczowska (zm. 1664), dlatego kaznodzieja Franciszek Kochanowski 
w kazaniu pogrzebowym zaznaczył, że w „wesołej cerze i poważnym biegu Prze-
zacna heroina nasza wiek Panieński odprawiła. Nie o krasionych włosach [...] my-
ślała, ale Chrystusowi nabożnie służyła; nie wonnemi kwiatkami ciało śmiertelne 
pstrzyła, ale przystojnymi obyczajami duszę nieśmiertelną stroiła”140. Zdaniem ka-
znodziei Mateusza Lisickiego natomiast Barbarę i Jadwigę Szołdrskie (zm. 1662), 
córki Jana, cześnika kaliskiego, zdobiły „nie powierzchowne kolory, nie utratna 
ciekawość, nie w każdy kąt wejrzenie, nie podejrzana polityka, ale rumiany wstyd, 
skąpa mowa, od rozmówek stronienie, w cnotach panieńskich i pobożności ćwi-
czenia”. Dni nie schodziły im na próżnowaniu, ale „na poczciwych zabawkach 
szlacheckich, na ćwiczeniu w  doskonałościach panieńskich. Nie przeszkodziły 
tym pobożnym pannom żadne niepogody, nic deszcze, nic niesposobność drogi 
do Kościoła, na każdy dzień Mszy Świętej słuchać. Z kościoła przyszedłszy zaraz 
do krosienek każda do swojej sobie osobnie skrzyneczki szła”141. Również o Mag-
dalenie z  Zakliczyna Stradomskiej (zm. 1670) reformat Franciszek Rychłowski 
powiedział, że w „oczach prawi tej Panienki nie było nic zdrożnego, w słowach tej 
Panienki nie było nic bezpiecznego, w uczynku tej Panienki nie było nic niewsty-
dliwego, w obyczajach tej Panienki nie było nic miękkiego, w chodzie tej Panienki 
nie było nic rozpustnego, w głosie tej Panienki nie było nic swawolnego”142.

W ramach podsumowania zaznaczyć należy, że panieństwo było ważnym eta-
pem w  życiu kobiety i  okresem, w  którym podejmowano decyzję odnośnie do 
jej dalszego życia. Kaznodzieje, tworząc oracje pogrzebowe, poświęcali sporo 
miejsca na opisanie tego szczególnego czasu w życiu swoich bohaterek. Zdaniem 
franciszkanina Hipolita Stojkowskiego, piewcy na pogrzebie Anny ze Smuszewic 
Modlibowskiej (zm. 1678), stolnikowej poznańskiej, na stan ten składają  się — 
„trzeźwość, robota, ostre odzienie, hamowanie zmysłów, rzadka i  to z uczciwo-
ścią mowa, warowanie się okazji”143. Na temat panieństwa wypowiedział się tak-
że karmelita bosy Andrzej Kochanowski. Podczas głoszenia mowy na pogrzebie 
Barbary Lanckorońskiej (zm. 1649), kasztelanki kamienieckiej, kaznodzieja uznał 
bowiem, że „panieństwo wielką ma z miodem analogię i podobieństwo wielkie. 
Miodu początek z niebieskiej Rossy. A panieństwa początek z nieba. [...] Miód 

139 [Wojciech Józef Korpalewski], Obraz w Podobienstwach...., k. [Ciiij]v.
140 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru..., s. 394.
141 [Mateusz Lisicki], Lodz Do Szczęsliwego Portu..., k. F2; k. F3– k. F3v.
142 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Stroy Białogłowski A oraz y Męski..., k. [B4]v.
143 [Hipolit Stojkowski], Drzewo Moralne. Rozlicznymi Niebieskiemi..., k. Cv.–k. C2.
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po różnych kwiateczkach pracowite zbierają pszczółki. A  panieństwa przykład 
z rożnych świętych, jako wonnych kwiateczków i z owego samego”144. Zatem wy-
chowanie młodej panny było bardzo ważne. Za najbardziej istotne uchodziło to, 
by przekazać jej mocne podstawy wiary i dobrze przygotować ją do przyszłej roli 
żony, matki i gospodyni. Pannę należało także ćwiczyć w cnotach, posłuszeństwie 
i skromnych obyczajach, by w przyszłości wyrosła na zacną, godną naśladowania 
matronę. Zaznaczyć wypada również, że pomimo powszechnej opinii na temat 
słabego nauczania kobiet — zdarzały  się dobrze wykształcone i  takie (głównie 
z warstwy magnackiej i szlacheckiej), które wiedzą, znajomością literatury, umie-
jętnością posługiwania się językami obcymi, zdolnościami matematycznymi, czy 
też astronomicznymi, przewyższały niejednego mężczyznę. Stąd wnioskować ra-
czej należy, że granicę pomiędzy wykształceniem kobiet i mężczyzn wyznaczała 
nie tyle płeć, ile zróżnicowanie społeczne145. Posiadane wykształcenie dawało ko-
bietom większą swobodę i pewność siebie, o czym świadczyć może coraz częstsze 
od końca XVII wieku trudnienie się pracą zarobkową przez szlachcianki.

3.2.2. Żona
Matronę poczciwszą czyni „nie złoto, nie kosztowne klejnoty, ale małżeńskie cnoty”146

Zgodnie z nauką biblijną jedną z fundamentalnych przyczyn zawarcia małżeństwa 
było pragnienie posiadania potomstwa, a głównym powołaniem kobiety urodze-
nie i wychowanie dziecka. Świadczy o tym nawet etymologia wyrazu żona, któ-
rego pierwotne znaczenie, a tym samym zasadnicza rola przypisywana kobiecie 
(znaczenie żony jako poślubionej mężczyźnie niewiasty jest późniejsze), to prze-
dłużenie rodu. Takie też było jedno z najważniejszych zadań samej instytucji mał-
żeństwa. Również kaznodzieja Piotr Skarga uważał, że podstawowym zadaniem 
kobiety jest rodzenie dzieci, sam też był zwolennikiem rodziny wielodzietnej147. 
Posiadanie dziecka było wartościowane pozytywnie tylko wówczas, gdy pocho-
dziło ono z prawego łoża.

Chociaż w rodzinie kobieta miała pozycję uprzywilejowaną, system patriar-
chalny narzucał jej względem mężczyzny całkowite posłuszeństwo i  wierność, 
gdyż „jako w głowie człowiek ma oczy, uszy, język i insze zmysły, tak i żona wszyst-

144 [Andrzej Kochanowski], Plastr Miodu Od śmierci..., s. 9.
145 B. Popiołek, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów 

szlacheckich, Kraków 2003, s. 256.
146 [Hieronim Czacki], Sławna Wysokich Cnot Korona..., k. Bv.
147 Por. K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektywie lingwistyczno–

antropologicznej. Analiza języka polskiego XVI wieku i elementów słowiańskiej kultury tradycyjnej, 
Warszawa 2008, s. 205.
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kie swe zmysły w męża wlepić powinna, w Mężu ma być oko”148. Kobieta, zgodnie 
z panującą wówczas opinią, nie była w stanie sama się o siebie zatroszczyć, dlatego 
powinna znajdować się pod opieką męża. Do połowy XVIII wieku matkę i dziecko 
uważano za istoty niesamodzielne, a władza w rodzinie należała do ojca. Kierowa-
no się wówczas zasadą — „co może być gorszego na ten dom, kiedy białagłowa ma 
górę nad mężem. To dom przystojny, dom chwalebny, gdzie mąż rozkazuje, a żona 
usługuje”149. Stąd u  ówczesnych fi lozofów, teologów, kaznodziejów, prawników, 
trudno odnaleźć wypowiedzi na temat miłości małżeńskiej, w której panowałyby 
stosunki czysto partnerskie. Ojciec bowiem uchodził za głównego żywiciela ro-
dziny, do niego także należała troska o wykształcenie i zabezpieczenie fi nansowe 
dzieci. Miał również wpływ na ich stan cywilny, wybierając im współmałżonków. 
Według Elżbiety Wróbel mądrość kobiety w małżeństwie widoczna była przede 
wszystkim w prawidłowym odczytywaniu i wypełnianiu oczekiwań, jakie stawiał 
przed nią małżonek. Jeśli wykonywała je należycie — z powodzeniem zbliżała się 
do funkcjonującego w społeczeństwie ideału i tym bardziej zasługiwała na miano 
roztropnej. Zaskarbiała sobie ponadto wdzięczność męża i  swych dzieci, a  tak-
że wysługiwała dla siebie nagrodę po śmierci. Był to schemat uniwersalny, który 
funkcjonował w społeczeństwie bez względu na stan i wyznanie150. Szacunkiem 
cieszyła się przede wszystkim żona zaradna i pracowita, która pomnażała zastany 
majątek. Uroda nie była wyznacznikiem wartości kobiety, gdyż nie tylko przemi-
jała, ale mogła ją także doprowadzić do zdrady.

Warto dodać, że w oracjach spotkać można wzorce postępowania dostosowa-
ne do każdej sytuacji życiowej małżonki. Przykłady czerpano zazwyczaj, jak już 
podkreślano, z  życia biblijnych bohaterek. Na tej podstawie Andrzej Karpiński 
wnioskuje, że kaznodzieje popularyzowali dwa modele idealnej kobiety zamężnej 
— „niewiasty silnej, prowadzącej rodzinę, wychowującej dzieci i  służącej męż-
czyźnie (wzorowany na biblijnej Sarze) oraz istoty cichej, spędzającej większość 
czasu na kontemplacji i modlitwie, pokornie wypełniającej swe obowiązki i gar-
dzącej światem. Pierwowzór tego drugiego, propagowanego powszechnie ideału 
stanowiła Rachela”151. W katolickiej literaturze pięknej dominował przede wszyst-
kim pierwszy model, w literaturze protestanckiej zaś zwracano większą uwagę na 
pobożność, wewnętrzny spokój i skromność kobiety. Jednak wspólnym źródłem, 
z którego wypływały oba wzorce, był Stary Testament, stąd istnieją podobne ele-
menty eksponowane przez autorów różnych wyznań.

148 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu..., k. C2v.
149 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] Anny z Stemberku Ostrogskiey..., s. 14.
150 E. E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością, Kraków 

2002, s. 129–130.
151 A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim..., s. 146.
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Zatem, skoro nawet kaznodzieja Aleksander Lorencowicz podkreślał, że „ta 
mądra [żona — U. K.], co męża słucha”152, wnioskować należy, że posłuszeństwo 
i uległość to naczelne zasady obowiązujące w małżeństwie. Były one fundamen-
tem udanego związku i prowadziły do jego stabilizacji, gdyż „małżeństwo ś[więte] 
postanowione jest od Boga nie na hałas, nie na swar i niezgodę, ale na pociechę 
i miłą przyjaźń”153. Stąd podkreślanie tych cech stało się niemal kanonem tematyki 
mów wygłaszanych podczas ceremonii ślubnych i pogrzebowych. Były to jednak, 
jak można wnioskować, pobożne życzenia oratorów, które nie zawsze realizowano 
w codziennym życiu. Stąd też powyższe stwierdzenia warto skonfrontować z rze-
czywistością i zastanowić się nad tym, czy zbyt częste powtarzanie wzorca uległej 
i  posłusznej żony nie wskazuje na fakt, że w  istocie było nieco inaczej? Mamy 
bowiem przykłady na to, że w dawnej Polsce zdarzały  się szlachcianki ambitne 
i zaradne, które potrafi ły zadbać nie tylko o siebie, ale również o rodzinę i ludzi 
ze swego otoczenia. Tworzyły one grupę aktywnych działaczek społecznych i po-
litycznych oraz trudniły się kolekcjonerstwem dzieł sztuki i bibliofi lstwem. Inte-
resowały się teatrem i muzyką, wiele podróżowały i zawierały traktaty handlowe. 
Jedną z takich kobiet była bez wątpienia wspomniana już Katarzyna z Sobieskich 
Radziwiłłowa (1634–1694), córka Jakuba i Zofi i Teofi li z Daniłowiczów, siostra 
króla Jana III Sobieskiego. Wychowana została w Żółkwi pod srogim okiem matki, 
w atmosferze pobożności i pracy. W przeciwieństwie do braci, ale zgodnie z obo-
wiązującą wówczas praktyką, nie otrzymała staranniejszego wykształcenia. Z tego 
powodu nie znała żadnego języka obcego, choć z domu rodzinnego wyniosła po-
noć nawyk czytania. Zdaniem ostatniego spowiednika Katarzyny — jezuity Sta-
nisława Bieleckiego, miała być w dzieciństwie przeznaczona do życia zakonnego. 
Z planów tych zrezygnowano po śmierci ojca Katarzyny, kiedy to matka, chcąc za-
pewnić swym synom pomyślną karierę, postanowiła wydać córkę za wpływowego 
magnata Rzeczypospolitej — Władysława Dominika Zasławskiego–Ostrowskie-
go, wdowca starszego od niej o 20 lat. Małżeństwo zostało zawarte po koniec lu-
tego 1650 r., ale nie odbyło się bez skandalu, ponieważ 6 marca tegoż roku świeżo 
upieczona małżonka urodziła syna, który prawdopodobnie był dzieckiem ks. Dy-
mitra Wiśniowieckiego — pierwszej, wielkiej miłości Katarzyny. Po śmierci męża 
(zm. 1656), starania o  jej rękę rozpoczął podczaszy litewski, Michał Kazimierz 
Radziwiłł. Ślub odbył się 7 lipca w Starym Siole koło Lwowa, a tydzień później we 
Lwowie miało miejsce wesele. Od tego momentu Katarzyna zajęła się wyłącznie 
wspieraniem działalności publicznej swego męża i brata Jana. Pierwszemu z nich 

152 [Aleksander Lorencowic], Kazania Pogrzebne miane w roznych załobnych okazyach Przez 
[...] Prowinciała Polskiego Societatis Iesu. W Koleium Kaliskim Societatis Iesu. Drukowane Roku Pań-
skiego 1670, [Kalisz 1670], s. 148.

153 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 32.
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towarzyszyła przede wszystkim podczas sejmów, trybunałów i  sejmików, gdzie 
wykazywała się sporą aktywnością polityczną. O jej pozycji i roli, jaką odgrywała 
w życiu społecznym, świadczyły liczne wizyty i upominki składane przez obcych 
posłów przybywających do Rzeczypospolitej. Podczas sejmu elekcyjnego w 1669 r. 
wraz z mężem opowiadała się za kandydaturą ks. Filipa Wilhelma Neuburskiego. 
Radziwiłłowa brała także udział w uroczystościach koronacyjnych króla Micha-
ła Korybuta, a chcąc załagodzić narastającą w tym czasie wobec Wiśniowieckie-
go opozycję, dążyła do nawiązania bliższych stosunków z dworem królewskim. 
Zwieńczeniem tych zabiegów był ślub jej córki Teofi li Zasławskiej–Ostrogskiej 
z ks. Dymitrem Wiśniowieckiem (10 V 1671 r.), a winą za działalność opozycyjną 
obciążyła swą bratową Marię Kazimierę Sobieską. Radziwiłłowa szeroko intereso-
wała się także kulturą, stąd w latach 1677–1678 wraz z mężem odbyła podróż do 
Włoch. W Wenecji, gdzie przebywali do końca stycznia 1678 r., spędzali czas na 
spektaklach operowych, maszkarach i spotkaniach z miejscową arystokracją. Na-
stępnie odwiedzili Loreto i Rzym, gdzie zostali przyjęci na audiencji przez papieża 
Innocentego XI. W drodze powrotnej zwiedzili także Wiedeń. Po śmierci swego 
męża Michała Kazimierza (zm. 1680 r.) Radziwiłłowa pozostała na zamku królew-
skim, gdzie jej brat Jan III wspomagał ją w zarządzaniu dobrami i wychowywaniu 
małoletnich synów. Pod koniec lat 80. stosunki pomiędzy Katarzyną a jej szwa-
gierką Marią Kazimierą uległy ochłodzeniu; z tego powodu Radziwiłłowa opuści-
ła zamek królewski i wraz z nielicznym dworem zamieszkała za murami warszaw-
skiego klasztoru karmelitanek bosych. W 1690 r. z powodu przybycia nuncjusza 
papieskiego Andrea Santa Croce do Polski i związaną z tym wyraźną prośbą króla 
Jana III powróciła na chwilę do komnat zamkowych, ale obiecała karmelitankom, 
ze niezwłocznie wróci do klasztoru i złoży śluby zakonne. Należy wspomnieć, że 
Katarzyna jako gorliwa katoliczka i hojna dobrodziejka poczyniła wiele fundacji 
religijnych i charytatywnych154. Wraz ze swoim mężem Michałem Kazimierzem 
stworzyła udane, zgodne małżeństwo. Według opinii publicznej cieszyła się tak-
że błogosławieństwem bożym, co widoczne było w liczbie urodzonego przez nią 
potomstwa. Z pierwszego związku miała bowiem troje dzieci (nieślubnego syna 
i dwie córki), z drugiego zaś sześciu synów.

Za podobnie udane małżeństwo uchodził związek Elżbiety z  Podbereskich 
(zm. 1645) z Teodorem Karolem Tarnowskim. Jędrzej Cyrus, głosząc kazanie na jej 
pogrzebie, życzył zgromadzonym, „aby w każdym stadle Małżeńskim taka miłość, 
spólność i jedność znajdowała się, jaka tu była. Tu się prawdziwie ona rzecz z trzech 
Bogu i ludziom miłych znajdowała: Vir et Mulier bene sibi consentientes”155.

154 Por.  J.  Jaroszuk, Radziwiłłowa Katarzyna, [w:]  Polski słownik biografi czny, t.  30, pod 
red. S. Kieniewicza, Wrocław–Warszawa 1987, s. 392–394.

155 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 14.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



271

Cechy osobowe kobiet w oracjach pogrzebowych

Zamężne bohaterki mów pogrzebowych określane były jako „miły przyjaciel”, 
„przyjaciel najdroższy” czy też „nieoszacowany przyjaciel”. Zdaniem dominikanina 
Michała Wojniłowicza — Marcibella Anna Hlebowiczówna Ogińska (zm. 1681), 
żona Marcjana Aleksandra, wojewody trockiego, była, jako „miły Przyjaciel”, 
gdyż kochała, szanowała i słuchała swego męża156. „Szczera była miłość” również 
w związku Konstancji Hilarii z Wołłowiczów Grabińskiej (zm. przed 23 III 1678) 
i Jerzego Władysława, chorążego województwa brzeskiego, który nazwał swą żonę 
„słodkim i wdzięcznym miodem” oraz „dobrym Przyjacielem w domu” swoim. 
Małżonkowie darzyli się wzajemnym szacunkiem, który widoczny był w tym, że 
chorąży dziękował Bogu za żonę „łaskawą, miłą, wdzięczną, zawsze przyjemną”, 
a chorążyna zaś za męża, którego słuchała i musiała się bać157. Dla odmiany nato-
miast „miłym przyjacielem” w małżeństwie Magdaleny z von Holtów i Franciszka 
Mirosława Czapskich — jezuita Wojciech Józef Korpalewski nazwał męża nie-
boszczki, w którego „opatrzył ją Bóg” i „z którym sobie vitae amaritudines osło-
dzić mogła”158.

Miłość ziemska jako uczucie nieprzyzwoite i bezwstydne nie mogła być bezpo-
średnio opisywana w oracjach funeralnych. Stąd o głębokich uczuciach, które mia-
łyby łączyć małżonków kaznodzieje wspominali w sposób pośredni, bardziej sku-
piając się na panujących między nimi zrozumieniu, szacunku, zgodzie i wspieraniu 
męża przez żonę. Taki związek stworzyli Regina z Oleśnickich (zm. 1631) i Mikołaj 
Firlejowie. Dominikanin Andrzej Radawiecki w kazaniu na pogrzebie kasztelano-
wej wojnickiej zaznaczył, że „nie było w niej żółci, żadnych obyczajów przykrych 
i gorzkich, ale pełna [była — U. K.] skromności, łagodnych i pokornych obyczajów, 
którymi Małżonka sweg[o] weseliła, Dom jego ścianą statecznej miłości budowa-
ła, jako obfi ta macica”. Pogrążony w żalu Mikołaj Firlej doceniał wszystkie te cnoty 
i wiedział, „co miał za klejnot za żywota jej w domu swym”159. Miłością „poprzysię-
żoną Małżeńską, którą wzajemnie dotrzymywali sobie”, mogli pochwalić się również 
Teodora Krystyna i Kazimierz Leon Sapiehowie oraz Teresa (zm. przed 16 III 1699) 
i Jakub Błeszyńscy, pośród których „choć trafi ła głowa na głowę, rozum na rozum, 
przy bacznym obojej strony rozsądku”, taka była zgoda i szacunek, że byli oni wzo-
rem i przykładem „dożywotnich następującej potomności, przyjacielskich talentów 
przyjaźni”160. Również „wiary i miłości Małżeńskiej dochowywała” swemu mężo-

156 [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila..., k. B3.
157 [Tenże], Pszczołka z Ziemskiego Kwiecia..., k. D–k. D2.
158 [Wojciech Józef Korpalewski], Obraz w Podobienstwach..., k. Dij–k. Dijv.; k. Gv.
159 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 37.
160 [Aleksy Piotrkowczyk], Iasnosc [...] P.  Th eodory Krystyny Hrabianki z  Tarnowa Sapiezy-

ny W.  K.  L.  Podkanclerzyny Orszańskiey, Wołpińskiey, etc. etc. Starosciney. z  Ambony Wileńskiey, 
w Kościele S. Michała Panien Zakonnych S. Franciszka. Przez [...], tegoż Zakonu Braciey, y Siostr 
Mnieyszych, Prowincyała: przy Akcie pogrzebowym w Roku Pańskim 1652. Dnia 17. Decemb. Nie-
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wi Piotrowi Tyszkiewiczowi, marszałkowi słonimskiemu — Anna Kandzierzawska 
(zm. 1653), współtworząc z nim szczęśliwy i serdeczny związek. Za ową wierność 
i oddanie zmarła szlachcianka porównana została do greckiej Penelopy, gdyż z utę-
sknieniem wyczekiwała powrotu małżonka z moskiewskiej niewoli161.

Wyrazem małżeńskiej miłości miał być głęboki żal po stracie małżonki i pu-
bliczne wylewanie łez nad jej trumną. Ważne były także epitety, jakimi została ona 
określona w oracji. W mowie poświęconej Zofi i Zienowiczównie Słuszczynie ka-
znodzieja dominikanin Marcelian Doroszewski zaznaczył, iż czuje  się bezradny 
i nie jest w stanie po stracie „tak mądrej, wspaniałej, pobożnej, cierpliwej, pokor-
nej, miłosiernej, pracowitej” żony, dobrać odpowiednich słów, w których mógłby 
pocieszyć pogrążonego w żałobie wdowca — Aleksandra Słuszkę, wojewodę nowo-
grodzkiego162. Helenę Sapieżankę Kuncewiczową (zm. przed 23 II 1645), chorąży-
nę lidzką, kaznodzieja Aleksander Dubowicz nazwał zaś „gołębicą” i podkreślił, że 
męża swego Jakuba „życiem spokojnym ubłogosławiła” i nigdy go nie zasmuciła163.

Hieronim z Broniewa Broniewski, mąż Anny z Labiszyna (zm. 1641), mógł 
publicznie pochwalić  się wiernością, szczerością, przyjaźnią i  poszanowaniem 
ze strony swej małżonki. Uważał ją również za „prawdziwą od Boga daną pomoc-
nicę”, w  której miał „pociechę w  smutku, w  wychowaniu dziatek, w  dźwiganiu 
prac i  kłopotów gospodarskich podporę”164. Annę Marię z  Zięblic Oraczowską 
bernardyn Franciszek Kochanowski nazwał zaś „niebieską heroiną”, gdyż trzy-
krotnie wychodząc za mąż „przez wszystek prawie wiek, powolną głowę pod po-
słuszeństwo Małżeńskie poddawała”165. Kazanodzieja Ludwik Różycki natomiast 

zamroczona Pokazana, Vilnae, Typis Academ. Societ. Iesu, A.D.M.DC.LIII, Wilno 1653, k. [B3], oraz 
[Mikołaj Suchodolski], Głowa Niebu Rowna [...] Pani z Domu Zielinskich Kasztelanowey Między-
rzeckiey w Kościele Exaltacyi Zbawiennego Krzyza Collegium Bidgoskiego Societatis Jesu. Z Samych 
Obalin Smiertelności Podwyszszona Przez [...] Soc. Jesu Kaznodzieię Roku upadłey w Głowie natury 
ludzkiey Podwyszszenia 1699. Dnia 16 Marca, Kalisz [po 16 III 1699], k. G.

161 [Rajmund Zajączkowski], Morze Od brzegu śmiertelności..., k. [B4]v.
162 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 285.
163 [Aleksander Dubowicz], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy..., k. [F4] v.
164 [Jan Bythner], Błogosławieństwo Umieraiących w Panu albo Sermon Pogrzebny Przy oddaniu 

Ziemi Slachetnego [...] niekiedy Paniey Anny Hrabianki z Labiszyna Broniewskiey, Ie[go] Mci Pana 
Hieronyma z Broniewa Broniewskiego ukochaney Małżonki, Ciała w Debnickim odprawiony Kościele 
Przez [...] Sługi Słowa Bozego na ten czas w Zborze Dębnickim, XI. Iuniij Roku Panskiego M. DC. XLI, 
Leszno [1641], k. Eij, oraz [Michał Hesperus], Buyne Drzewo Znizoney Wynioslosci, lubo Ostatnia 
Posługa Sławney y Swiętey Pamięci Matronie [...] Annia Hrabiance z Labiszyna, ukochaney niekiedy 
Ie[go] Mści Pana Hieronima z Broniewa Broniewskiego Malzonce Przed samym Ciała Szlachetnego 
prowadem z żalem oddana Na Podworzu Debnickim od Ks. [...] Slugi P. Iezusa K. uczynek Kaznodzie-
je przy Zborze Skockim Wykonywającego. II. Iunij. Roku Panskiego M. DC. XLI, [Leszno, po 15 VII 
1641], k. D.

165 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru..., s. 398.
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przytoczył niezwykle wzruszające słowa na temat Heleny z Raciborska, którymi 
swoją zmarłą żonę opisywał pogrążony w żałobie Mikołaj Tarło ze Sczekarzewic 
— „miałem prawie Anioła w ciele i Przyjaciela, o którego trudno w Polsce”166.

Lukrecja Guldensternowa Grzybowska (zm. 1646), starościna warszawska, zo-
stała przez karmelitę bosego Jędrzeja Cyrusa nazwana „złotą gwiazdą”, która „sze-
ścioma promieniami jasno świeciła”. Do owych promieni, czyli cnót nieboszczki, 
kaznodzieja zaliczył: wiarę świętą katolicką, „w której się i urodziła i żyła i skona-
ła”, miłość bliźniego, „uprzejmą i zgodliwą” miłość małżeńską, szczodrobliwość, 
pokorę i niewinność167.

Stałym elementem mów pogrzebowych było pożegnanie, jakie za pośrednic-
twem kaznodziei zmarła kierowała do męża, dzieci (jeśli je posiadała), najbliższej 
rodziny, bliskich duchownych oraz służby. Za „szczerą, serdeczną i taką, jaka ma 
być małżeńska przyjaźń”, podziękowała za pośrednictwem reformata Franciszka 
Rychłowskiego, swemu ukochanemu mężowi Janowi Wielopolskiemu z Piesko-
wej Skały, stolnikowi koronnemu — Angela Febronia z Koniecpolskich168. Z naj-
milszym swoim „panem i dobrodziejem, małżonkiem kochanym” pożegnała się 
także, przez osobę kaznodziei Jakuba Ostrowskiego, Zofi a z Ostroga Lubomirska 
(zm. 1622), podczaszyna koronna, dziękując mu z miłość, zrozumienie i odda-
nie169. Również Teresa Małgorzata z  Przyłęka Męcińska (zm.  1667), podkomo-
rzyna wieluńska, za pośrednictwem kaznodziei Sebastiana Stawickiego, podzię-
kowała swemu mężowi Wojciechowi z Kurozwęk za zgodne pożycie małżeńskie, 
w którym zawsze starała się świecić pobożnością i cnotami, w czym dopomagała 
jej życzliwość szanownego małżonka170.

Jak już wspomniano, kobiety w dawnej Polsce niejednokrotnie wydawano za 
mąż w bardzo młodym wieku. Chociaż o zamążpójściu decydowali rodzice, często 
małżonkowie byli razem szczęśliwi. Wyjątkowo wcześnie w stan małżeński zosta-
ła oddana Marcinowi Zalewskiemu, pisarzowi ziemskiemu sieradzkiemu, Zofi a 
z  Mikołajewskich (zm.  przed 4  II 1647). Poślubiła go bowiem, mając zaledwie 
szesnaście lat. Mimo swego młodego wieku, Zofi a jednak sprawdziła się jako do-

166 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy..., s. 12.
167 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Złota Gwiazda Sphaerze swey oddana..., s. 13–16.
168 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu..., s. 39.
169 [Jakub Ostrowski], Zal Pogrzebowy Przy trunnie [...] Paniey Zophiey, Księzney z Ostroga Lu-

bomirskiey, Podczaszyny Koronney, Sędomierskiey, Spiskiey, Bialoczerkiewskiey, etc. Starościney Na 
Wiśniczu dnia 15. Lutego. Roku 1623 odprawiony. [...], Kraków 1623, k. Biij v.

170 [Sebastian Stawicki], Przeprawa Lądem y wodą Przez Szrzeniawską Rzekę Do szczęśliwey 
Wieczności Portu, [...] P. Teresie Małgorzacie z Przyłęka Mecinskiey, Podkomorzyney Wielunskiey, 
Layskiey, etc. Starosciney, Na zalosnym Pogrzebowym Akcie Kazaniem Na Iasney Gorze Częstochow-
skiey Torowana. Od [...] Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, Prowincyey Polskiey Defi nitora y 
Kaznodzieie na Iasney Gorze Częstochowskiey, Roku P. 1667. Dnia Listop., Kraków 1668, k. F2v.
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bra i wierna żona i  jako „jedyny szczęścia i nieszczęścia Towarzysz”. Opiekowa-
ła się mężem w chorobie, „jak nalepiej umiała i mogła [...] czasem i cały tydzień 
snu na oczy nie przypuszczając i u  łóżka siedząc, najniższe posługi odprawiała, 
w  kłopotach cieszyć umiała”171. Również wcześnie, w  wieku dziewiętnastu lat, 
Anna Maria Bechinka z Lazan (zm. 10 VII 1639 r.) poślubiła Albrychta Selfryda 
z Małowicz Małowca. Związek należał do bardzo szczęśliwych, a małżonkowie, 
którzy w „świętej zgodzie, miłości i cierpliwości z sobą żyli”, doczekali się sześcior-
ga dzieci172. Wielkim szacunkiem swego męża Jakuba Szczawińskiego darzyła rów-
nież Zofi a z Warzymowa (zm. przed 22 III 1649), wojewodzina brzesko–kujawska. 
Jej powolność zainspirowała kaznodzieję Hiacynta Przetockiego do porównania 
jej do biblijnej Sary i sugestii, że z „takiej uczciwości i posłuszeństwa nie mniej-
sza wynikała miłość, która w małżeństwie wszelkim zabiegać zwykła kłopotom”. 
Przetocki podkreślił także, że nieboszczka żyła ze swym mężem przez dziewiętna-
ście lat, tworząc udany związek „z czystej i z serdecznej małżeńskiej miłości”. Była 
mu wierna również podczas jego choroby, kiedy to ani w dzień, ani w nocy nie 
odstępowała jego łoża — cały czas będąc dla niego podporą. Po jego śmierci zaś 
wyprawiła mu godny pogrzeb oraz „sześć tysięcy Mszy [!] (niesłychana tymi czasy 
trycezyma) za duszę jego najęła [...] [i] zacny grobowiec, albo Nagrobek z piękne-
go marmuru i od sztuk złocistych onemu na wieczny Niezapominaj wystawiła”. 
Ponadto każdego roku w rocznicę jego śmierci sprowadzała „gromadę wielką Ka-
płanów”, w których obecności gorzko za nim płakała i rozpaczała, a czasem nawet 
kładła się na jego grobie. Czyniła także za jego duszę wielkie jałmużny173.

Zdarzało się także, że dopiero co poślubione żony odchodziły z tego świata. Taki 
los spotkał Katarzynę z Konarzewskich Gruszczyńską (zm. 1696), żonę Adama, sę-
dziego kapturowego poznańskiego, która zmarła w  bardzo młodym wieku, miała 
bowiem zaledwie dziewiętnaście lat. Pogrążony w żałobie wdowiec, jak wspomina 
jezuita Błażej Franciszek Kożuchowski, nie mógł  się pogodzić z utratą „kochanej, 
kochanej i jeszcze raz kochanej Małżonki swojej”174. Również młodo odeszła Anna 

171 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu..., k. C, k. [D4] v.
172 [Michał Hesperus], Dobra Pielgrzymska Otucha lubo Pogrzebne Słowa. nad Slachetnym Cia-

łem Sławney Pamięci niegdy [...] Anny Mariey Bechinki z Lazan Małowcowey Pobożney y stateczney 
w swym dla Christusa y iego Ewangelij z Oyczyzny własney Krolestwa Czeskiego wygnaństwie Matro-
ny. G woli Je[go] Mści Panu Albrechtowi Selfridowi z Małowicz Małowcowi, pozostałemu Smętnemu 
Małżonkowi y inszym teskliwym Exulantom spisane, a w Kościele Skockim od [...] z żalem mowione. 
24. Iulij. Anno M DC XXXIX, Leszno [po 7 VIII 1639], k. C2v.–k. C3. Warto dodać, że małżeństwo 
to pochodziło z Czech. Jednakże podczas zamieszania religijnego wywołanego reformacją przenio-
sło się do Rzeczypospolitej, o czym wspomniał autor tej oracji będący ministrem wyznania helwec-
kiego i kaznodzieją przy zborze skockim.

173 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. D3–k. D4.
174 [Błażej Franciszek Kożuchowski], Godny Swiata Polskiego Widok. Zyciem Dobrym, Smiercią 

ieszcze Lepszą, Nad Domowemi Rzekami Swoiemi w [...] Pani z Konarzewskich Katarzynie Grusz-
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Krystyna z Leszczyńskich Mierzejowska (zm. 1665), która nie doczekała trzydzie-
stego roku życia. Bernardyn Franciszek Kochanowski, orator na jej pogrzebie, chcąc 
ukoić pogrążonego w żałobie męża, wspomniał, iż zmarła „w małych latach wszyst-
kie chrześcijańskie przymioty wypełniła, a w niedojrzałym wieku Mistrzynią cnoty 
i skarbnicą pobożności zostawszy, dojrzałym matronom wzór życia zostawiła”175.

Za dar losu zdaniem kaznodziejów, uchodziło posiadanie mądrej i  zarad-
nej żony, gdyż „szczęśliwy nader mąż, który w domu ma rozsądną małżonkę”176. 
Wiele kobiet pochwalić się mogło wrodzoną lub nabytą mądrością i intelektem. 
Według kaznodziei Kaspra Łąckiego (Łackiego) Zofi a z  Silnicy Kwiatkowska 
(zm. przed 27 I 1661), pisarzowa grodzka nowomiejska, „mądra zawsze była [...] 
w uczynkach pobożnych, mądra i ostrożna we wszystkich sprawach potocznych. 
Mądra i  nieosłabiana we wszystkich Wiary ś[więtej] Katolickiej artykułach”177. 
Również wspomniana już Teresa z Zielińskich Błeszyńska, kasztelanowa między-
rzecka, zdaniem jezuity Mikołaja Suchodolskiego, uchodziła za mądrą, ponieważ 
„kto ją w dyskursach słyszał, w przyrodzonych i nadprzyrodzonych materiach, 
w  których trudny węzeł, trudniejsze rozwiązanie [...], kto jej rady słuchał, nie 
zbłądził”. Nieboszczka była też skromna, stąd miała „nie tylko nie wyniosłe serce 
[...], ale i Pańską, nie nabitą głowę manierą”178.

Należy jednak wnioskować, że nie wszystkie pary tworzyły udane związki 
i cieszyły się zgodnym pożyciem. Problem ten był raczej powszechny, skoro w ora-
cjach pogrzebowych spotkać możemy sugestię, że wpojenie pannie cnoty skrom-
ności i stateczności było niezwykle ważne, ponieważ „jeśli z młodu tylko muskać 
i barwić nauczy się, to z niej jako przy Matce farbowana Panna, tak u Męża ma-
lowana Gospodyni będzie”179. Zdarzały się zatem żony kłótliwe, niesforne, wul-

czynskiey Wygotowany I Wystawiony, Przez [...] Societatis Iesu. Kaznodzieię Ordynaryusza Poznań-
skiego. w  Mieyskiey Gorce w  Kościele Wielebnych OO. Reformatow. We Czwartek przed Niedzielą 
Kwietnią. Roku 1696. dnia Miesiąca Kwietnia 12. [...], Poznań [po 12 IV 1696], k. B.

175 [Franciszek Kochanowski], Mistrzyni Cnoty Y Skarbnica Pobozności w Osobie Godney Pa-
mięci Jeymości Paniey P. Anny Krystyny z Lesczyn Mirzeiowskiey Herbu Belina, Przy Akcie Pogrze-
bowym W  Kościele Farnym Pilznienskim z  Ambony Obiawiona, Dnia 27. Lipca, Roku Pańskiego 
1665. Przez [...], Reguły Frnaciszka S. Braci Mnieyszych, de Observantia, S. Th eologiey Generalnego 
Lectora, y teyże Nauki w Conwencie Krakowskim Professora, Z Dozwoleniem Starszych. [...], Kraków 
[po 30 IX 1665], k. B.

176 [Marcelin Trapola], Prodom Albo iedno do Nieba Praeludium Trąd Starozytney Familiey Ich 
Mosciow Panow Iordanow Na wyprowadzeniu Ciała Swiątobliwie zmarłey Heroiny [...] Paniey Mag-
daleny z Zakliczyna Stradomskiey, W Szczucinie Ogłoszony Od [...] Zakonu Braci Mnieyszych Obser-
wantow, Kaznodzieię Generalnego, Konwentu Tarnowskiego Ordynaryusza. Za dozwoleniem Star-
szych. Anno Domini, 1670. die 18. Augusti. [...], Kazimierz przy Krakowie [po 18 VIII 1670], k. C.

177 [Kasper Łącki/Łacki], Doliwa Albo Trzy Roze..., k. C2.
178 [Mikołaj Suchodolski], Głowa Niebu Rowna..., k. F2–k.F2v.
179 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie..., k. B2.
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garne i próżne, które przysparzały swym mężom wiele trosk i wstydu. Zamiast 
zajmować się domem i dziećmi — marnowały czas na plotki i obmowy, trwoniąc 
przy okazji rodzinny majątek. W oracji poświęconej starościnie Elżbiecie z Podbe-
reskich Tarnowskiej (zm. 1645) przeczytać możemy, że jeśli mężowi dostanie się 
żona złośliwa i skłonna do kłótni, nie jest dla niego szlachetną koroną, ale koroną 
cierniową180. W kazaniu pogrzebowym Konstancji Hilarii z Wołłowiczów Grabiń-
skiej (zm. przed 23  III 1678) — dominikanin Michał Wojniłowicz skrytykował 
próżność tych żon, które myśląc, że są „koroną męża swego, rozumieją, że [...] 
koroną mają być taką, jaką się dziś Królowie Koronują, drogiemi z daleka przy-
wiezionemi [...] kamieniami, koroną ciężką, kolącą i bodzącą; niszczą też szkatuły 
mężow swoich, na złoto, perły i klejnoty”181. Podobne spostrzeżenia o nadmiernej 
rozrzutności i skłonności do zbytku zawarte zostały w oracji poświęconej Helenie 
z Raciborska Tarłowej, w którym reformat Ludwik Różycki wspomniał, iż wie-
le znajduje  się małżeństw, w  których „małżonka z  ordynowanego od Boga nie 
przestrzegając porządku, na przystojną nie pamiętając skromność, na przyzwoitą 
stanu swego nie respektując powinności, po woli swojej sferze i tam i sam biegając, 
Małżonka swego sprzeciwia się woli, a za tym zamiast wdzięcznej Bogu i ludziom 
skromności i  zgody harmonie, przykry i  ostry wrzasków, lamentów, biadania, 
przeklinania, piekielny prawie wydaje dym”182. Warto dodać, że do złych żon za-
licza się i takie kobiety, które „nakupiwszy drogich szkiełek, perełek, materii, fu-
terek”, nie tylko rujnują domowy budżet, ale także „do pomsty, do furii i hałasów 
mężów swoich podżegnują. Każda taka nie Samsonka, ale [...] szalona furiatka”183.

Reasumując zagadnienie, stwierdzić należy, że zgodne małżeństwo w okresie 
baroku opierało się przede wszystkim na szacunku i przyjaźni między małżon-
kami, a  od dobrej żony wymagano wierności i  posłuszeństwa względem męża. 
Uczuciem, które zazwyczaj łączyło małżonków, była przyjaźń, nie miłość, choć ta, 
jeśli się już narodziła, była dozgonna, a czasem trwała i po śmierci. Zdania tego 
był dominikanin Adam Piekarski, który w kazaniu pogrzebowym poświęconym 
księżnej Barbarze z  Radziwiłłów Kiszczynie (zm.  1614) zaznaczył, że „miłość, 
która się na ziemi zaczyna, w niebie nie ustawa, owszem w doskonalszą się ob-
raca”184. Dobrą żonę powinna cechować — pobożność, obyczajność i uczciwość. 
Do cnót małżeńskich zaliczano także skromność, która przejawiała się w ubiorze, 

180 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 5.
181 [Michał Wojniłowicz], Pszczołka z Ziemskiego Kwiecia..., k. [C4]v.
182 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy..., s. 11–12.
183 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie..., k. [B4] v.; k. Cv.
184 [Adam Piekarski], Kazanie na Pogrzebie [...] Paniey Barbary Kiszczyney Xiężny Radziwi-

łowny. Ktore [...] Przeor Wileński Dominikan w Kościele Iwinskim dnia 15. Września uczynił. Eccles. 
38. vers. 24. W odpoczynieniu umarłego day odpoczynąć pamiątce iego a ciesz go przy wyszciu ducha 
iego, Wilno 1614, k. [D3]v.
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oraz skłonność do dawania jałmużny na rzecz ubogich. Do toposu dobrej żony 
wypada zaliczyć także posłuszeństwo i uległość wobec męża. Cechy te skutkowały 
zgodnym pożyciem małżonków i gwarantowały spokój oraz szczęście w rodzinie. 
Taki przymiotami odznaczała się wspomniana powyżej Barbara, która, pomimo 
iż była żoną Mikołaja Kiszki tylko przez półtora roku, to zdaniem duchownego 
Augustyna Lawskiego — „Małżonkowi swemu zupełnie się oddawszy, małżonką 
mu była, nie umiem wyrazić [jak — U. K.] ściśle i zwięźle”. Za swą wierność i przy-
wiązanie do męża Kiszczyna porównana została przez kaznodzieję do Ulissesowej 
Penelopy, za gościnność do Abigail, za gospodarność do Ruth, a za dobroć wobec 
czeladzi do Estery185. Wspomnieć należy również o tym, że w XVII wieku zdarza-
ły się małżeństwa zupełnie niedobrane, w których małżonkowie zamiast nawza-
jem się wspierać i darzyć szacunkiem — znajdowali  się w stanie permanentnej 
kłótni. Winą za taki stan rzeczy zazwyczaj obarczona była żona, która stanowiła 
dla swego męża „ciężki krzyż”. Owa zła żona według paulina Sebastiana Stawic-
kiego i dominikanina Andrzeja Radawieckiego zadręcza swego męża, wprawia go 
w depresję, a czasem może nawet przyczynić się do jego śmierci186. Toteż chcąc po-
dać defi nicję złej żony, najlepiej powołać się na słowa karmelity Jędrzeja Cyrusa, 
którego zdaniem — „Uxor, lamenti necessitas tota: Żona nic inszego nie jest tylko 
zaciąg nieuchronioneg[o] wszelakiego lamentu”187.

3.2.3. Matka
„Macierzyństwo jest kłos złoty, ziarna z niego zlać — potomki dobre i święte rosną”188

Macierzyństwo, jak już wielokrotnie wspomniano, stanowiło główne posłannic-
two zamężnej kobiety w dawnej Polsce. Matka, według Słownika języka polskiego, 
to „kobieta mająca własne dziecko (dzieci) w stosunku do dziecka (lub ze względu 
na nie)”189. Jak widać, defi nicja ta jest bardzo krótka i właściwie ogranicza się do 

185 [Augustyn Lawski], Pociecha Duchowna. [...] Xiężnie Annie z Kurlandu Radziwiłowey, Mar-
szałkowey Wielkiey W.X. Lithewskie[go], Starościney Kowińskiey, Puńskiey, etc. etc. Załosny z śmierci 
[...] Paniey Barbary Radziwiłowny Kiszczyney, jedyney Corki swoiey. Z Kathedry Kaznodzieyski przy 
Mszy żałobney, w Kościele S. Barbary oddana. Roku Pań: 1614. piętnastego dnia Maia, Kraków 1614, 
k. E–k. Ev.

186 [Sebastian Stawicki], Przeprawa Lądem y wodą..., k. [C4]–k. [C4]v.; [Andrzej Radawiecki], 
Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 25.

187 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Złota Gwiazda Sphaerze swey oddana..., s. 14.
188 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. C2–k. C2v.
189 Por.  Matka, [w:]  Słownik języka polskiego, t.  2, pod red.  M.  Szymczaka, Warszawa 1998, 

s. 118. Podobną defi nicję podaje A. Żurowski, (Matka, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 13, 
pod red. M. R. Mayenowej, Wrocław 1981, s. 207): matka to „istota płci żeńskiej mająca dziecko 
(w stosunku do tego dziecka)”. Zob. też Mama, [w:] Wielki słownik etymologiczno–historyczny języ-
ka polskiego, K. Długosz–Kurczabowa, Warszawa 2008, s. 394–397.
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informacji, że matką jest kobieta posiadająca dzieci. Od wyrazu matka powsta-
ło wiele derywatów słowotwórczych, które wskazują na specyfi czne zachowanie 
związane z  wychowywaniem dziecka. Są to: „matkować komuś”, czyli „opieko-
wać  się”; „mamka” — „kobieta karmiąca piersią cudze dzieci”; „matecznik” — 
„trudno dostępne miejsce schronienia, kryjówka”, czy też „po matczynemu”, co 
należy rozumieć jako „czule, serdecznie”. Czasem matka rozumiana jest także jako 
„siostra zakonna pełniąca jakąś ważną funkcję w zakonie”. Zatem termin matka 
defi niowany jest zarówno w kontekście osoby, która dała życie i urodziła dziecko, 
jak również na podstawie pełnionych przez nią funkcji społecznych. Matką na-
zywa się osobę, która opiekuje się swym dzieckiem, wychowuje je i zabiega o to, 
by niczego mu nie brakowało. Do cech typowej matki należą — miłość do dziecka, 
opiekuńczość, wyrozumiałość, dobroć, troskliwość, czułość, uczuciowość, zapra-
cowanie, ciepło rodzicielskie oraz oddanie190.

W  rodzinie siedemnastowiecznej dziecko odgrywało bardzo ważną rolę, 
a sporą grupę matek charakteryzowała wręcz nadopiekuńczość wobec swoich po-
ciech. Przejawem troski wobec potomków były zabiegi mające na celu zaspoko-
jenie ich potrzeb, danie im dobrego wychowania, zapewnienie kariery życiowej 
i odpowiedniego bytu materialnego. Najbardziej cieszono się, jak się można do-
myślać, małymi dziećmi, które wymagały od matek najwięcej uwagi i poświęce-
nia, ale i w późniejszym wieku opiekuńczość i przywiązanie było równie mocne. 
Miłość macierzyńska, będąca częścią natury kobiety, towarzyszyła jej właściwie 
do końca życia.

Matka, zgodnie z obowiązującym w okresie baroku wzorcem, powinna być 
pobożna i  skromna oraz miała troszczyć  się o  dom i  rodzinę. Zwracano tak-
że uwagę na jej charakter, zwłaszcza na skłonność do kłótni, ponieważ „złości, 
która się [...] pokazuje w dziateczkach nie tak winien ojciec, jako matka”191. Ma-
cierzyństwo było dla kobiety najważniejszym zadaniem i głównym celem życio-
wym. Co jednak zdaniem kaznodziejów znaczyło być dobrą matką? Otóż we-
dług jezuity Stanisława Ostrożańskiego „dobrą być matką [to jest — U. K.] do-
bre Syny i Córki mieć i one w bojaźni Bożej wychować i przystojnie rozprawić: 
to sława, to uciecha, to szczęście stanu Macierzyńskiego”. Cieszono się głównie 
z narodzin chłopców, ponieważ uważano, że „białagłowa przez rodzenie synów 
zbawiona będzie, jeżeli do końca trwać będzie w wierze i w miłości i w świąto-
bliwości z trzeźwością”192.

190 Por. J. Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem — na przykładzie ste-
reotypu matki, „Język a Kultura”, T.12: 1998, s. 69–70, s. 73.

191 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 22.
192 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. C3v.–k. [C4]; [Bartłomiej Wieczor-

kowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Anny Grabianki z Wierbna Ciswicki..., k. D2.
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Zatem najwyższą pochwałą w oracjach pogrzebowych było stwierdzenie, że 
zmarła wydała na świat liczne potomstwo. Czasem duchowni podkreślali także, że 
synowie nieboszczki to bohaterscy rycerze, senatorowie, starostowie, hetmani, bę-
dący ozdobą Rzeczypospolitej. Wnioskować na tej podstawie można, że szlachec-
kie dziewczęta zazwyczaj przyuczano do roli żony i matki lub zakonnicy. Chłop-
ców natomiast wszechstronnie kształcono, wysyłano do zagranicznych szkół 
i przygotowywano do roli obrońcy ojczyzny, a w przyszłości także męża i ojca.

Dobre i pobożne wychowanie swoim córkom dała Maria Anna z Kazanow-
skich Jabłonowska (zm.  1687), wojewodzina i  generałowa ziem ruskich, która 
„często z nimi o rzeczach niebieskich i do Boga należących rozmawiała, opowia-
dając im karanie wieczne i doczesne, dla niezachowania przykazań jego Boskich. 
Często przy sobie klęczącym modlić  się kazała, pewne im modlitewki do Pana 
Jezusa, do Najświętszej Panny, i Świętych Bożych łagodnie naznaczając. Toż czy-
niła i z Ichmościami Córkami swojemi, starając się o  ich wychowanie, żeby jak 
najprzystojniejsze i najostrożniejsze było, chcąc żeby Ich pokoiki, jak cele Zakon-
ne były, gdzie w niewinności Anielskiej żyjąc, ćwiczyły się w cnotach gruntow-
nych i nabożeństwie, do czego Je sama przykładem swoim pobudzała, że Matkę 
pojzrzawszy, bez wszelkiego napomnienia, miały dojść do skromności, ułożenia 
obyczajów, pobożności, i wszelkich dobrych uczynków pobudki”193.

Zdaniem reformata Franciszka Wierusza Kowalskiego Zofi a Duninówna 
z Wielkiego Skrzynna Olszowska (zm. 1671), kasztelanowa spicymierska, „zacnym 
Synom i Córom swoim przystojną dawała edukację, ćwicząc ich w bojaźni Bożej, 
w pokorze, w Nabożeństwie, w skromnej i przystojnej ekonomii we wszelakich 
Chrześcijańskich Cnót doskonałości”194. Podobnie, choć w wyznaniu protestanc-
kim, wychowywała swoje dzieci Anna z Labiszyna Broniewska (zm. 1641), żona 
Hieronima, o czym wspomniał podczas jej pogrzebu kaznodzieja protestancki Jan 
Bythner195.

Szczęściem dla rodziców było posiadanie sporej gromadki dzieci. Były one bo-
wiem nie tylko dowodem na płodność matki, ale także wyrazem dobrodziejstwa 
i przychylności Boga. „Połowicą synów” nazwał Zofi ę z Dąbrowicy Lanckorońską 
(zm. 1645), kasztelanową sądecką, żonę Samuela, kaznodzieja Jędrzej Cyrus. Nie-
boszczka doczekała się bowiem czternaściorga dzieci, którym dała godne wycho-
wanie i nauczyła je pobożności. Jej trzech synów i dwie córki oddane zostały na 
służbę Bogu196. Zofi a z Mikołajewskich Zalewska (zm. przed 4 II 1647), pisarzowa 
ziemska sieradzka, urodziła natomiast dziesięcioro dzieci, spośród których sze-

193 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 54–55.
194 [Franciszek Wierusz Kowalski], Łabęc w Roskosznym Korony..., k. [B4]–k. [B4]v.
195 [Jan Bythner], Błogosławieństwo Umieraiących w Panu..., k. Eij–k. Eijv.
196 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Mądra Th ekuita, Na Pogrzebie..., s. 16, s. 18.
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ścioro służyło ojczyźnie197. Adrian Kondratowicz, głosząc kazanie na pogrzebie 
Barbary z Zochowskich Mintoft owej Czyżowej, wspomniał zaś, że urodziła trzy 
córki i jednego syna, a „zacnemu Potomstwu zacne i szlacheckie dała wychowa-
nie”. Pierworodna córka została zakonnicą, urodzonego w drugiej kolejności syna 
przeznaczono do służby wojskowej, dwie pozostałe córki zaś wyszły za mąż za 
patriotów i  obrońców ojczyzny198. Macierzyństwo Maryny z  Obryńskich Soko-
lińskiej (zm. 1640), księżnej druckiej, kaznodzieja Stanisław Ostrożanski nazwał 
„kłosem złotym”, ponieważ posiadając czterech synów „dwóch kościołowi i ołta-
rzowi, dwóch Ojczyźnie ofi arowała”. Jan był duchownym w kapitule smoleńskiej, 
a później wileńskiej, Mikołaj natomiast pełnił posługę w klasztorze św. Bazylego. 
Pozostali dwaj synowie, Jerzy i Jarosław, zostali wojskowymi. Nieboszczka miała 
jeszcze trzy córki, spośród których Helenę oddała do klasztoru w Połocku, a Anna 
i Zofi a korzystnie wyszły za mąż199.

Zatem główną zaletą kobiety, według oratorów, była płodność, a poprzez uro-
dzenie i wychowanie dzielnego potomstwa stawała się ona „mulier virtutis”, która 
„w  Ojczyźnie znamienita [...] takie potomstwo zostawuje, co to i  konia w  boju 
i stołek w Pokoju godnie osiąść potrafi , które i szable w potrzebie i głowy w radzie 
zażyć może i umie”200. Warto zaznaczyć, że dzieci były szczęściem dla obojga ro-
dziców, stąd zarówno matka, jak i ojciec uczestniczyli w ich wychowaniu. Podob-
nego zdania był dominikanin Andrzej Radawiecki, który w oracji pogrzebowej 
poświęconej Reginie z Oleśnickich Firlejowej (zm. 1631), żonie Mikołaja, kasz-
telana wojnickiego, zaznaczył, iż „cztery rzeczy w dziatkach upatruję: pierwsza, 
że się rodzą, ta jest obiema rodzicom spólna. Druga ich wychowanie, które matka 
sama daje. Trzecia ćwiczenie onych, co ojcu należy. A na ostatek w cnotach postę-
pek, który żeby w nich był szczęśliwy obadwa rodzice dobrym przykładem spraw 
swoich dziatkom być mają”201.

Czy wszystkie kobiety jednak pragnęły mieć dzieci? A  może rzeczywistość 
nie zawsze wyglądała tak, jak przedstawiają ją mowy pogrzebowe i  inne źródła 
o charakterze parenetycznym? W ramach odpowiedzi stwierdzić należy, o czym 
była już mowa, że spora grupa kobiet w XVII wieku nie chciała mieć potomstwa, 
przez co odbiegały one od kreowanych wzorców. Wymienić tutaj należy zwłaszcza 
te, które należały do magnaterii i bogatej szlachty. Świadoma rezygnacja z ma-
cierzyństwa wynikała z lęku przed utratą zgrabnej sylwetki, zdrowia, życia, bądź 
zerwaniem kontaktów towarzyskich. To tłumaczyć może praktykowane w  tym 

197 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu..., k. D3–k. [D4].
198 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci..., k. Bv.–k. B2v.
199 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. C2–k. C3v.
200 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 21.
201 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 35.
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czasie wywoływanie sztucznych poronień, czy też oddawanie dzieci na wycho-
wanie mamkom. Zdarzało się również, że z powodu niehigienicznego trybu życia 
i przebytych chorób kobiety nie mogły zajść w ciążę. Taka sytuacją miała miejsce 
w przypadku Magdaleny z von Holtów Czapskiej (zm. 1678), starościny parchow-
skiej, która pomimo tego, że była niepłodna — nazwana została „Mater viventium 
— Matką żyjących”. Pomagała bowiem biednym i osieroconym dzieciom. „Macie-
rzyńskim afektem [je — U. K.] opatrywała, zabaw uczciwych [...] uczyć dawała, 
w nabożeństwie i prawie Boskim ćwiczyła”202.

Należy także podkreślić, że nie wszystkie dzieci darzono tym samym uczuciem, 
co jednak nie umniejsza znaczenia miłości macierzyńskiej. Problemem było np. za-
akceptowanie dzieci z innych związków, o czym przeczytać można w testamentach 
kobiet. Zdarzali się również rodzice, którzy odrzucali dzieci chore i kalekie, przez 
co skazywali je na klasztor lub przytułek. Sytuacja ta dotyczyła przede wszystkim 
dziewczynek, które poprzez swoje dysfunkcje nie miały szans na małżeństwo, sta-
jąc się ciężarem dla rodziny. Istniały też przypadki niekochania własnych dzieci, czy 
wręcz znęcania się nad nimi. Dzieci bite, faworyzowane bądź odrzucone zwłaszcza 
przez matkę, nabawiały się fobii, lęków i właściwie przez całe życie borykały się 
z  kompleksami, a  nawet problemami psychicznymi. Miłość macierzyńska miała 
swój odpowiednik w stosunku dzieci do swych rodziców. Szacunek i wdzięczność 
za dobre wychowanie okazywały zwłaszcza te osoby, które miały za sobą dzieciń-
stwo wypełnione spokojem i miłością. Istniała wyraźna zależność w stosunkach 
pomiędzy rodzicami i dziećmi, bowiem im cieplejsze były one za młodu, tym więk-
sza była między nimi bezpośredniość i otwartość w życiu dorosłym203.

3.2.4. Pani domu
„W rządach jej domowych, jako służebnica — mądrość za nią chodziła”204

Pracowitość — obok płodności stanowi istotną cechę kobiety podkreślaną w ka-
zaniach pogrzebowych, gdyż „dobra małżonka wynajduje w  gospodarstwie na 
pomoc małżonkowi jako ręczną robotą płótno sprawować, szyć, prząść, czeladkę 
odziewać, nie dospać”205. Ceniono w niej także zaradność i umiejętność groma-

202 [Wojciech Józef Korpalewski], Obraz w Podobienstwach..., k. Fij–k. Fijv.
203 Por. B. Popiołek, Kobiecy świat..., s. 236–237.
204 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W  Trzech Bramach..., s.  311; [Wawrzyniec 

Janowicz], Słonce W  Znaku Niebieskim Byka Zodiacznego Na Pogrzebie Wielmozney [...] Paniey 
Marianny Tyzenhauzowney Tyszkiewiczowey Marszałkowicowey W.X.L. W Kosciele Kupiskim Ka-
zaniem prezentowane. Przez [...] Kanonika Wendenskiego, Protonotariusza Apostolskiego, Dziekana 
Kupiskiego, Plebana Swiadosckiego. Roku Pańskiego 1670. Miesiąca Marca Dnia 26. [...], Wilno [po 
2 IV 1670], k. E3v.

205 [Aleksander Lorencowic], Kazania Pogrzebne miane..., s. 180.
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dzenia, a nawet powiększania rodzinnego majątku oraz doglądanie służby. Zaję-
cia te były nieodłącznym elementem wszystkich lansowanych wzorców dosko-
nałych żon i matek. Nie przywiązywano natomiast uwagi do ambicji intelektual-
nych kobiet oraz zainteresowań, które odbiegały od tradycyjnie przypisanych im 
ról społecznych206.

Jezuita Wawrzyniec Janowicz w oracji pogrzebowej poświęconej Helenie Sze-
miotównie Stachowskiej (zm.  przed 15  III 1668), skarbnikowej wiłkomirskiej, 
opisał ideał dobrej pani domu. Zdaniem kaznodziei „tak należałoby, aby każda 
Gospodyni słońca porannego naśladowała, aby w betach swoich długo nie wcza-
sowała się, na pościeli śniadania nie jadała, ale Koronkę albo Różaniec wziąwszy, 
obiegała gumna, obory, odryny, świerny, powałusze. Kuchnię, izby czeladne, cze-
ladź odwiedziła z nią, ile nieumiejętną paciorek zmówiła, gospodarstwo przejrza-
ła, czy jako z wieczora pięknie zostawiła, rano tak porządnie wszystko znajduje, 
aby każdemu słuszną robotę wynalazła i  onę naznaczyła”207. Za dobrą i  mądrą 
panią domu, choć czasem surową, uchodziła Małgorzata z Masłowic Łajsczew-
ska (zm. 1651), starościna łowicka, o której jezuita Adrian Pikarski powiedział, 
że „panem czy panią była, patrząc na jej wspaniały umysł, rozsądny upór, uporny 
statek w zaczęciu, sprawowaniu i dokończeniu rzeczy różnych i trudnych”. Kazno-
dzieja dodał także, że „wysokie swoje białogłowskie Senatus Consulta na ogród, 
oborę i przędzę, i dozór domowy obracała. O tym najlepiej wotować umiała, co 
sprzęt, dostatek i pożytki domowe zachować, albo pomnożyć obfi cie może”208.

Często podkreślaną zaletą dobrej gospodyni była oszczędność i chęć pomna-
żania zastanego majątku. „Wielce gospodarną Panią” okazała się wspomniana już 
Dorota Gnińska, wojewodzina chełmińska, która „na stroje, na niepotrzebne ko-
lory tylko i  mody nie fantowała, nie przedawała, nie traciła substancji Dziatek 
swoich; ale skupowała wioski; przyczyniała ról, gruntów, folwarków; gromadzi-
ła dostatki”. We wszystkim, co czyniła, zachowywała umiar i  rozsądek, dlatego 
jezuita Adam Przeborowski powiedział o  niej, że nigdy „nie wydarła gwałtem 
ubogiemu: nie wymusiła, nie wycisnęła niesprawiedliwie na sąsiedzie; ale kupiła 
zapłaciła!”. Dzięki swej zaradności nie tylko nie przepuściła fortuny swych dzieci, 
ale znacznie ją pomnożyła o obszerne folwarki i inne dobra209.

206 Por. K. Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo..., s. 212–213; A. Karpiński, Ko-
bieta w mieście polskim..., s. 196.

207 [Wawrzyniec Janowicz], Reszta Pociech W Umbrach Y Ciemiach Smiertelności Na Pogrzebie 
[...] Paniey Heleny Szemiotowny Stachowskiey Skarbnikowey Wilkomirskiey iako Małżonki, tudziesz 
y Matki [...] Paniej Helzbiety Toloczkowny Stachowskiey Kazaniem Upatrzona. Przez Wielebnego [...] 
Kanonika Wendenskiego, Prothonotariusza Apostolskiego, Dziekana Kupiskiego, Plebana Swiadoskie-
go, w Kosciele Onikscienskim Roku 1668. Marca 15, Wilno 1669, k. [D4]v.

208 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie..., k. C; k. C3.
209 [Adam Przeborowski], Kłosy Chrzesciańskiey Poboznosci..., k. A2v.–k. B.
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Zwracano także uwagę na stosunek szlachcianek do swoich sług. Przejawem 
troski pani o swoją czeladź była okazywana dobroć, wsparcie fi nansowe i wsta-
wianie się za nią do swego męża. W kazaniach pogrzebowych spotkać możemy 
wiele przychylnych określeń na dobroduszną i wyrozumiałą panią, która czasem 
za swą zacność i łaskawość nazywana była „matką”. Dobrymi paniami dla swych 
poddanych okazały  się Dorota Gudziewska Szwykowska (zm. 1636) oraz Anna 
z  Ruśca Lubomirska. Szczególnie druga z  wymienionych postępowała z  nimi 
„jako pszczółka z kwiateczkiem [...] nikogo niesłusznie nie osądziła, nie karała, 
na śmierć nie skazywała”. Ponadto kazała skupować zboże dla swej najuboższej 
czeladzi, a w chwili śmierci „chcąc, aby jej dłużki Pan Bóg odpuścił, poddanym 
[je] darowała”210. Podobną opinią cieszyła się Katarzyna ze Sztemberku Sieniaw-
ska, podczaszyna koronna, która „z kmiotkami i poddanymi swymi łagodnie nie 
[...] jako dobra Pani, ale jako miłująca matka postępowała, nie zbiła, nie sfuka-
ła, nie uraziła sama, ani drugiemu krzywdy czynić nie dopuściła. Nie trzeba jej 
było przez dziesiąte ręce supplik podawać, bo każdy do niej wolny zawsze przy-
stęp miał”211. Również Krystyna z Kawęczyna Frąckiewiczowa Radzymińska (Ra-
dzimińska) (zm. 1620), podkomorzyna połocka, zasłużyła sobie na porównanie 
jej do matki, bowiem opiekowała  się swymi poddanymi i  „takie staranie o  [...] 
wszystkich miała, jakoby wszystkich porodziła”212. Podobne miano nosiła Doro-
ta z Ojźrzanowa Barżyna (zm. 9 IV 1613), wojewodzina krakowska, która często 
udawała się z wizytą do swoich poddanych. Podczas tych spotkań „o potrzebach 
wszystkich zawiadowała i o zdrowie każdego z osobna pytała; i tak się [...] aż do 
śmierci stawiła jakoby nie sługi i bogomodlce, ale syny własne widziała: nie Pani, 
ale Matka i niewysławiona sług Chrystusowych dobrodziejka”213.

Spośród cnót, które charakteryzowały Annę z Wierbna Ciświcką (zm. 1628), 
kasztelanową śremską, kaznodzieja Bartłomiej Wieczorkowski wymienił wstydli-
wość, pokorę, pobożność, łaskawość, miłosierdzie, szczodrobliwość, których nie 
mogąc „małe serce jej w sobie zamknąć na potomstwo, na pokrewne, na czeladkę, 

210 [Franciszek Sitański/Zamoscenus], Zawodnik Poczworny Chrzescianskiego Biegu. Wystawio-
ny Przy pogrzebie pobożney pamięci [...] Paniey Dorothy Gudzieiewskiey Dawidowey Szwykowskiey. 
Przez Oyca [...] Zakonu Oycow Bernardinow, S. Th eologiey Lektora Kaznodzieię Generalskiego. Z do-
zwoleniem Starszych. Sic curro non quasi in incertum. I. Cor. 9 [v. 26] Sic currite ut comprehendatis, 
Ibid. [v. 24], Lublin 1636, k. [E4], oraz [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., 
s. 43–44.

211 [Andrzej Kochanowski], Gniazdo Dwoiakiey Wyniosłosci..., s. 20.
212 [Jan Zygrowski/Zygrowiusz], Zywot Wieczny Y Smierc Wieczna. Na Pogrzeb Wszytkimi Cno-

tami ozdobioney [...] Paniey Christiny z Kawęczyna Frąckiewiczowey Radzimińskiey Podkomorzyney 
Połockiey mile w  Panu Christusie zmarłey w  Miadziale dnia 23. Kwietnia a  w  Niesutyczach dnia 
17. Maia pogrzebioney tegoż Roku Panskiego 1620. Przez [...] sługę Pana Christusowego. [...], Lubcz 
[po 17 V 1620], k. E.

213 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 18.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Cechy i cnoty szlachcianki w oracjach pogrzebowych

284

na swoję, na obce bujno się rozchodziły. Stąd nie tylko sama pokorna, pobożna, 
wstydliwa w wielu inszych cnót pełna była, ale i dziateczki i służebnice do takich 
cnót gęsto pobudzała”214. O Jadwidze z Górskich Dąbskiej (zm. 1684), kasztelano-
wej inowrocławskiej, kaznodzieja Franciszek Ellert powiedział zaś, że „obładowała 
cnotami łódkę życia swojego”, dzięki czemu była „mulier Fortis, mulier bona, mulier 
virtuti”. Uchodziła także za osobę głębokiej pokory, która „nie wynosiła  się nad 
inne, okiem nie przenosząc nikogo, ale pokornie o sobie rozumiała [...] [za co — 
U. K.] krewni, domowi, czeladka, poddaństwo wychwalić się jej nie mogli”215.

Zatem ważną cechą dobrej żony była pracowitość i gospodarność. Praca fi zyczna 
była raczej domeną kobiet biedniejszych, które zarówno w mieście, jak i na wsi zaj-
mowały się przędzeniem, tkaniem, szyciem oraz zdobieniem odzieży, obrusów i ser-
wet. Szlachcianki zazwyczaj zarządzały domem — głównie kuchnią oraz spiżarnią, 
wytwarzały produkty mleczne, zajmowały się kurnikiem, ogrodem i warzywniakiem. 
Czasem opuszczały swą posiadłość, by zainteresować się losem poddanych kmieci, 
wydać zarządzenia w sprawie posiadanych dóbr, czy też uczestniczyć w lokacji miast. 
Kobiety zamożne miały zdecydowanie lżejszy rodzaj pracy, ale nie należy sądzić, że 
zaniedbywały swe obowiązki. Obowiązek pracy i wyznaczenia żonom jakiegoś zaję-
cia płynął także z kościelnej ambony. Świadczą o tym słowa dominikanina Andrzeja 
Radawieckiego, który podczas kazania na pogrzebie Reginy z Oleśnickich Firlejowej 
radził, by w bogatych domach „małżonkowie swoje małżonki staraniem jakim i pra-
cą zabawiali, niechaj ich nie mają za malowane tylko i próżnujące, bo próżnowanie 
zły robak jest, wiele złeg[o] w sercach ludzkich próżnujących robi”216.

3.2.5. Wdowa
„W stanie Wdowim zostając”217

Trudna sytuacja prawna i rodzinna wdów oraz ich ból i cierpienie spowodowa-
ne utratą bliskiej osoby znajdowały odzwierciedlenie w kazaniach pogrzebowych. 
Szczególnym szacunkiem cieszyły się te kobiety, które po śmierci męża nie zde-
cydowały się na kolejne zamążpójście, ale oddały się praktykom religijnym oraz 
działalności charytatywnej i  fundacyjnej. Owe kobiety pobożne i  czyste jezuita 
Stanisław Ostrożański nazwał „dziewicami poświęconymi”, które „jako perłami 
i kamieniami drogimi pałac Kościoła Ś[więtego] zdobią”218.

214 [Bartłomiej Wieczorkowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Anny Grabianki z Wierbna Ciswicki..., 
k. [C4]v.

215 [Franciszek Ellert], Brzeg Szczęsliwy Łodzi..., k. B3v.; k. C3v.–k. [C4].
216 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 30–31.
217 [Józef Pietkiewicz], Sen Słodki Pobożney Smierci..., k. C3v.–k. [C4].
218 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. D3.
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Wdowa cieszyła się ogromnym szacunkiem oraz uchodziła za „klejnot i wielki 
ornament Kościoła powszechnego”219. Prawo świeckie dawało uprzywilejowaną 
pozycję wdowie, ponieważ kobieta właściwie dopiero po śmierci swego męża zy-
skiwała pełnię praw cywilnych. Do toposu dobrej wdowy należała przede wszyst-
kim pobożność, stąd na jej życie wewnętrzne składały się ciężkie posty, dyscypliny 
oraz długie modlitwy. Na pochwałę w oczach ówczesnych teologów zasługiwała 
także kobieta, która umartwiała  się poprzez skromne życie, pędzone niejedno-
krotnie w  skrajnym ubóstwie. Samotne matrony regularnie uczestniczyły w  re-
kolekcjach, nabożeństwach i mszach świętych. Przyjmowały komunię świętą, ko-
rzystały z sakramentu pokuty, adorowały Najświętszy Sakrament, odbywały piel-
grzymki do świętych miejsc i czytały nabożne księgi. Strój wdowy był schludny, 
prosty, zazwyczaj czarny220.

Wnioskować zatem należy, że wzorzec wdowy skupiał się przede wszystkim na 
praktykach religijnych, które pozwalały na prowadzenie życia skromnego, zgod-
nego z nauką Kościoła katolickiego. Ważna była także działalność charytatywna 
i fundacyjna, która widoczna była w pomocy chorym, biednym i opuszczonym lu-
dziom, jak również polegała na łożeniu środków na instytucje kościelne i świeckie.

Na pobożne życie w  samotności, po stracie swego męża, zdecydowała  się 
Anna z Czacza Gajewska (zm. 1639), która w tej „długiej cierpliwości [...] długi 
czas mieszkała, bo nie tylko przez cały wiek życia swego, ale osobliwym sposobem 
przez czas owdowiały swój, kędy wszystkie trudności prawne, najazdy nieprzyja-
zne, złupienie domowe znacznie, cierpliwie bez narzekania ponosiła. Tę cierpli-
wość oświadczając w chorobie swej, wszystkie dolegliwości z ręki Boskiej milcz-
kiem ponosząc [...] w żadnym kłopocie swym, w żadnej chorobie swej Boga języ-
kiem nie uraziła”221. Podobnie uczyniła Maryna z Obryńskich Sokolińska, księżna 
drucka, która „po mężu wdową zostawszy, innego oprócz samego Pana Boga, któ-
remu duszę swoją i ciało ofi arowała, mieć nie chciała. Podeszła w leciech już do lat 
sześćdziesiąt sześciu w pościech i w jałmużnach, w modlitwach Panu służyła”. Była 
i żyła w swoim domu jako „Mulier sancta et pudorata”, gdyż dążyła do świętości 
i „wstyd w oczach, w twarzy, w chodzeniu zachowywała”. Sokolińska starała się 
także w miarę swoich możliwości pomóc potrzebującym. Jej marzeniem było to, 
by „na nię Pan zgrzybiałej starości nie dopuszczał, by się snadź dziatkom swoim 

219 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 15.
220 Por. K. Górecka, Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epitafi a jako źródło wiedzy o kobiecie 

w  epoce nowożytnej, Warszawa 2006, s.  112; A.  Jakuboszczak, Wdowa i  wdowieństwo w  świetle 
XVIII–wiecznych tekstów religijnych, NP, R. 113:2010, s. 258–260. Zob. też I. Pugacewicz, Wizeru-
nek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce wczesnonowożytnej, [w:] Rodzina 
i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demografi czne, społeczne 
i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 2008, s. 247–260.

221 [Jan Różycki], Załobny Kataphalk [...] Annie z Czacza Gaiewski..., k. Cv.
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i przyjaciołom nie sprzykrzała”222. Również Anna z Jakubowic Ligęzina (zm. przed 
23 III 1638), podskarbina wielka koronna, „jeszcze przed śmiercią Małżonka swe-
go czystość Panu Bogu poślubiła i onę aż do śmierci zachowała”223.

Przykładną wdową okazała się też księżna Anna Eufemia z Radziwiłłów Den-
hoff owa, która „umiała ten miły Bogu stan skromnie i pobożnie zachować [...], 
a Dusza jej zawsze była piękna [...], kiedy różnymi pobożnych wdów przykładami, 
w cnocie, w skromności, w pobożności niepokalane zachowała serce”. Owa zacna 
matrona pozostała w stanie wdowim przez osiem lat, podczas których świadczyła 
„stateczną, macierzyńską dziatkom swoim miłość”. Nieboszczka odznaczała  się 
wielką religijnością, często przystępowała do sakramentu pokuty i przyjmowała 
komunię świętą, była członkinią bractwa św. Franciszka. Wspierała ubogich jał-
mużną i okazała się hojną fundatorką — duże środki przekazując na Jasną Górę224.

Podwójną wdową była natomiast Dorota z Ojźrzanowa Barżyna, która zda-
niem jezuity Adama Makowskiego po „śmierci drugiego męża swego, o  to na-
przód się starała, żeby nie tylko światu, ale i sobie umarła. Na stan i [...] jasny herb 
swój tak patrzała, jako na Różę już zwiędłą i umarłą”. Nieboszczka była niezwykle 
rozmodlona. Dwa razy w tygodniu chodziła do spowiedzi, „a pospolicie raz tylko 
do stołu Bożego, chyba żeby przypadły zacniejsze święta”. Ponadto umartwiała się, 
czyniła jałmużny, oddała się w opiekę Matce Bożej, pościła, modliła się za zmar-
łych, pielgrzymowała do miejsc świętych oraz czytała nabożne książki225.

Warto nadmienić, że w społeczeństwie baroku istniał także negatywny wize-
runek wdowy, która przez Sebastiana Stawickiego nazwana została kobietą „pło-
chą i niestateczną”. Za taką uchodziła bowiem białogłowa, która zaraz po śmierci 
swego męża myślała o związaniu się z innym mężczyzną lub „za żywota pierwsze-
go już m[iała] z inszym słowo; stąd bywa[ło], że ledwie z jednym w dół, a zaraz 
z drugim w dom [szła — U. K.]”. Źle postrzegano również taką wdowę, która po 
śmierci swego męża „nie obumiera[ła] boleścią”, ale myśląc o ojczymie dla swych 
dzieci — sama zachowywała się nie jak ich matka, ale macocha226.

Zatem do statecznych i zacnych wdów należały te kobiety, które skoro się już 
z „jarzma wyprzęgły Małżeńskiego, całe się na służbę Bożą jako i święte Brygit-
ty oddawały, Kościoły fundowały, nadawały. To piękność [...] [takiej — U.  K.] 
heroiny — nie zbyteczne i  wesołe polityki, nie wymyślne stroje, nie francuskie 
trefi enia, pudry, piżmowania i insze zbyteczne pstrociny”227. Za dobre i wzorowe 
wdowy uchodziły te szlachcianki, które zdecydowały się pozostać w  tym stanie 

222 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. D3v.–k. [D4]v.
223 [Marcin Hincza], Kleynot Koronny Abo Kazanie..., k. C3v.
224 [Sebastian Stawicki], Odgłos Wdzięcznie brzmiących Trąb..., s. 35–37; s. 46–48.
225 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 19, s. 26, s. 29.
226 [Sebastian Stawicki], Odgłos Wdzięcznie brzmiących Trąb..., s. 36–37.
227 Tamże, s. 35.
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do końca życia. Podjęcie trudów życia w samotności Bóg miał im wynagrodzić 
spokojną śmiercią i  nadzieją na osiągnięcie zbawienia. Od wdowy oczekiwano 
osobistego zaangażowania się w działalność charytatywną i okazywania miłosier-
dzia potrzebującym. Miała także łożyć hojne datki na Kościół, instytucje państwo-
we, przytułki i szpitale. W dawnej Polsce zdarzały się jednak i takie wdowy, które 
śmierć swego męża traktowały jako przepustkę do wolności lub w bardzo krótkim 
czasie decydowały się na kolejne zamążpójście. Kobiety te nie cieszyły się zbytnim 
szacunkiem rodziny i otoczenia. Jednakże skoro istniały, wnioskować należy, że 
wzór wdowy podany przez kaznodziejów nie zawsze znajdował całkowite popar-
cie w rzeczywistości.

Podsumowując powyższe zagadnienia, należy stwierdzić, że kobieta w daw-
nej Polsce, zwłaszcza ta, która znajdowała się w małżeństwie, posiadała dzieci lub 
straciła męża, miała być stateczna, rozważna i małomówna. Wymagano od niej 
uległości wobec ojca w przypadku panien oraz męża w przypadku kobiet zamęż-
nych. Powinna także odznaczać  się skromnością i  powściągliwością w  strojach 
i obyczajach. Był to jednak tylko wzór–ideał podawany i akcentowany przez Ko-
ściół oraz literaturę moralizatorską, który starano się wprowadzać w życie poprzez 
nawoływanie do jego praktykowania228.

Warto dodać, że w społeczeństwie baroku istniały i takie kobiety, które miały 
bujny temperament, były gwałtowne, władcze, zapalczywe, czasem awanturnicze. 
„Niejedna [bowiem — U. K.] małżoneczka tych czasów usłyszawszy, że jest os de 
ossibus, kość z kości Małżonka swego, staje kością w gardle jego”229, o czym wspo-
mniał Michał Wojniłowicz w oracji poświęconej Marcibelli Annie Hlebowiczów-
nie Ogińskiej. Białogłowa odznaczająca się takimi cechami nie tylko przekraczała 
tradycyjne role kobiece — uległej żony, cnotliwej matki i pobożnej wdowy, ale tak-
że decydowała się wejść na zarezerwowane dla mężczyzn pole kultury i polityki. 
Stąd uważa się, że wiele magnatek i szlachcianek w tym czasie sporą część swego 
życia poświęciło na tak zwane „niepróżnujące próżnowanie”, czyli doskonalenie 
umysłu doznaniami estetycznymi i intelektualnymi230. Zwłaszcza w drugiej poło-
wie XVIII wieku zaroiło się w Polsce od kobiet oczytanych, wyemancypowanych, 
dominujących na dworze królewskim i w salonach magnackich, przewyższających 
często w konwersacji inteligencją i błyskotliwością swego męża. Zachowanie takie 
miało istotny wpływ na zmiany w katalogu zalet i w modelu „wzorowej” panny, 
żony, matki i wdowy.

228 Por. B. Popiołek (Kobiecy świat..., s. 185–186) zaznaczyła, iż zgodnie z tym wzorem kobieta 
miała być tożsama z obrazem ewangelicznej owieczki — tj. „cicha, milcząca, cnotliwa, mężowi jako 
pasterzowi posłuszna”.

229 [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila..., k. B2v.
230 Por. H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej..., s. 190.
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Wspomnieć należy także, że w oracjach pogrzebowych najczęściej wymie-
nianymi cnotami osobowymi kobiet, bez względu na stan, w jakim się znajdo-
wały, były dobre urodzenie, skromność, stateczność, wstydliwość, pracowitość, 
posłuszeństwo, zapobiegliwość, oszczędność, dbałość o dzieci, dom i pomnoże-
nie fortuny, łaskawość, sprawiedliwość, hojność, roztropność, szczodrobliwość, 
pański honor oraz szacunek do siebie i innych ludzi. Zmarłe kobiety były ponad-
to podziwiane za dobry i miły charakter, umiłowanie prawdy, zacność, brak za-
palczywości. Jak można jednak wnioskować na podstawie laudacji pogrzebowej 
ku czci Teofi li z Tęczyna Kopciowej (zm. przed 13 II 1635), kasztelanowej brze-
sko–litewskiej, za najważniejsze cechy kobiece uważano posłuszeństwo i poboż-
ność ([wiele cnót może] „ozdobić stan białogłowski, jako milczenie, stateczność 
i skromność, lecz [...] co więcej zdobi płeć białogłowską, jako pokora i nabożeń-
stwo. Pokora wiedzą wszyscy jest wielka cnota, lecz rzadka bardzo, zwłaszcza 
w domach wielkich”231). Religijność natomiast nakazywała życie zgodne z deka-
logiem, kształtowała u kobiety postawę godną chrześcijanki i dawała szansę na 
osiągnięcie zbawienia.

3.3. Cnoty przynależne chrześcijance
„Pobożność i doskonałość Chrześcijańska, to jest zgromadzenie wszystkich Cnót powinnych”232

Cechy osobowe panny, żony, matki i  wdowy pokrywały  się z  modelem gorli-
wej chrześcijanki i  dotyczyły wszystkich kobiet bez względu na stan społeczny. 
Zgodnie z  treścią mów pogrzebowych cnotami przynależnymi kobiecie wierzą-
cej były — pobożność, modlitwa, uczestnictwo w nabożeństwach, pielgrzymkach 
i konfraterniach religijnych, przestrzeganie postów, przyjmowanie sakramentów, 
miłosierdzie okazywane ubogim (jałmużny, pobożne fundacje, legaty), pokora, 
posłuszeństwo, czystość małżeńska, przykładne życie, czytanie książek religijnych 
zwalczanie herezji poprzez nawracanie na katolicyzm członków swej rodziny, a co 
za tym idzie pozytywny wpływ na mężczyzn i  najbliższe otoczenie. Obrazowo 
praktyki te przedstawia poniższa tabela (tabela 1), jej szczegółowe wyjaśnienie zaś 
nastąpi w dalszej części niniejszych rozważań.

231 [Modest Pierzakowicz], Gorskość Smierci. Na Pogrzebie [...] P. Th eophili z Tęczyna Kopciowey 
Woiewodzianki Lubelskiey [...] Przez [...] świętey Th eologiey Lektora, y na ten czas u Oycow Domi-
nikanow Lubelskich Philosophiey Professora, dnia trzynastego Lutego, Roku tysiącnego sześćsetnego 
trzydziestego piątego, Lublin 1635, k. B3v.–k. [B4].

232 [Aleksander Lorencowic], Kazania Pogrzebne miane..., s. 162.
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Cnoty przynależne chrześcijance
Tabela nr 1. Pobożność kobiet w XVII wieku na podstawie oracji pogrzebowych

L.P. Nazwisko i imię

M
sz

e ś
w

ię
te

Sa
kr

am
en

ty

Br
ac

tw
a r

eli
gi

jn
e

Ku
lt 

M
ar

ii,
 Je

zu
sa

 

i ś
w

ię
ty

ch

Po
sty

D
ys

cy
pl

in
y

W
iz

yt
y 

w
 k

la
sz

to
rz

e

M
od

lit
w

a

Re
lig

ijn
a l

ek
tu

ra

Pi
el

gr
zy

m
ki

W
al

ka
 z 

he
re

zj
ą

Ja
łm

uż
na

Fu
nd

ac
je

1. Barżyna Dorota z Ojźrzanowa * * * * * * * * * *
2. Berzewicówna (Berżewicówna) Marianna na Lisnowie * * * *
3. Błeszyńska Teresa z Zielińskich * * * * *
4. Broniewska Anna z Labiszyna * * *
5. Brzechwina Katarzyna z Zakliczyna * * *
6. Chodkiewiczowa Zofi a z Mielca * * * * * * *
7. Ciświcka Anna z Wierbna * * * * * *
8. Czapska Magdalena z von Holtów * * * *
9. Czarnkowska Konstancja z Lubomirza * * * * *

10. Czyżowa Barbara z Zochowskich Mintoft owa * * * *
11. Dąbska Jadwiga z Górskich * * *
12. Denhoff owa Aleksandra z Koniecpola * * * *
13. Denhoff owa Anna Eufemia z Radziwiłłów * * * * * * * *
14. Firlejowa Regina z Oleśnickich * * * * * *
15. Gajewska Anna z Czacza * * * * * * * *
16. Giżycka Zofi a z Wielkiej Wsi * * * * *
17. Gnińska Dorota * * * * *
18. Grabińska Konstancja Hilaria z Wołłowiczów * * * * * *
19. Grudzińska Anna z Kościelca * * * * *
20. Gruszczyńska Katarzyna z Konarzewskich * * * *
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21. Grzybowska Lukrecja Guldensternowa * * * *
22. Hulewiczówna Zofi a Engracja * * * *
23. Jabłonowska Maria Anna z Kazanowskich * * * * * * * * * * *
24. Kęssowska Elżbieta z Niewierskich * * * * *
25. Kiszczyna Barbara z Radziwiłłów * * * *
26. Koniecpolska Marcjanna z Daniłowiczów * * * * * * * * *
27. Kopciowa Teofi lia z Tęczyna * * * *
28. Koźmińska Marianna z Miaskowa * * * * *
29. Kuncewiczowa Helena Sapieżanka * * *
30. Kuncewiczowa Krystyna Woynianka * * *
31. Kurczowa Regina Wołłowiczówna * * * *
32. Kwiatkowska Zofi a z Silnicy * * * * *
33. Lanckorońska Barbara

34. Lanckorońska Zofi a z Dąbrowicy * * * * *
35. Ligęzina Anna z Jakubowic * * * * * *
36. Lubomirska Anna z Ruśca * * * * * *
37. Lubomirska Konstancja z Bobrku * * * *
38. Lubomirska Zofi a z Ostroga * * * *
39. Laskowska Zofi a z Druckich Lubeckich * * * * * * * *
40. Łajsczewska (Łajszczewska) Małgorzata z Masłowic * * *
41. Małowcowa Anna Maria Bechinka z Lazan *
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42. Męcińska Teresa Małgorzata z Przyłęka * * * * * *
43. Mierzejowska Anna Krystyna z Leszczyn * * *
44. Mniszkowa Barbara ze Żmigrodu * * * * * * *
45. Modlibowska Anna ze Smuszewic * * * * *
46. Myszkowska Elżbieta * * * * * * * * * * *
47. Nunhartowa Rachela Szemiotówna * * *
48. Ogińska Marcibella Anna Hlebowiczówna * * * * * * * *
49. Olszowska Zofi a Duninówna z Wielkiego Skrzynna * * * * * *
50. Opalińska Ludwika z Bnina * * * * * * * *
51. Oraczowska Anna Maria z Ziębic * * *
52. Ostrogska Anna ze Sztemberku * * * * * * * * * * *
53. Przyłęcka Barbara z Pilcy * * * *
54. Pszonczyna Ewa Anna * * * *
55. Radzimińska (Radzymińska) Aleksandra * * * *
56. Radziwiłłowa Katarzyna z Potoka Potocka * * *
57. Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich * * * * * * * * *
58. Rogalińska Jadwiga z Mieszkowa * * * *
59. Rupniowska Anna Teofi la z Przyjem * * * * *
60. Sapieżyna Anna Jadwiga Woynianka * * * * * *
61. Sapieżyna Gryzelda z Wodyńskich * * * * * *
62. Sapieżyna Teodora Krystyna * * * * *
63. Sieniawska Katarzyna ze Sztemberku * * * * * *
64. Siesicka Elżbieta z Chaleckich * * * *
65. Słuszczyna Zofi a Zienowiczówna * * * * * * *
66. Snopkowska Joanna * * * * * * * *
67. Sokolińska Maryna z Obryńskich * * * * * * * *
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68. Stachowska Helena Szemiotówna * * * * *
69. Stradomska Magdalena z Zakliczyna * * * * * *
70. Szczawińska Katarzyna * * * * * * * * * * *
71. Szczawińska Zofi a z Warzymowa * * * * * *
72. Szołdrska Barbara * * *
73. Szołdrska Jadwiga * * *
74. Szyszkowska Teofi la Korybutowa Wiśniowiecka * * * *
75. Szwykowska Dorota Gudziewska * * * * *
76. Tarłowa Helena z Raciborska * * * * *
77. Tarnowska Elżbieta z Podbereskich * * * * *
78. Tarnowska Zofi a Pudencjana z Bobrku * * * *
79. Tryznina Marcibella z Wodyń Wodyńska * * * * *
80. Tyszkiewiczowa Anna Kandzierzawska * * * * * * * * *
81. Tyszkiewiczowa Barbara Naruszewiczówna * * *
82. Tyszkiewiczowa Marianna Tyzenhauzówna * * * *
83. Wielopolska Angela Febronia z Koniecpolskich * * * * * *
84. Wielopolska Konstancja Krystyna * * * * * * *
85. Wołłowiczowa Elżbieta z Gosławic * * * * * * * *
86. Woynina Anna z Kopciów * * * * *
87. Zalewska Zofi a z Mikołajewskich * * * * * *
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3.3.1. Asceza
„Postami nadzwyczajnymi, dyscyplinami częstymi [...] ciało swoje dręcząc”233

Drogą prowadzącą do dojrzałego chrześcijaństwa od zawsze była asceza, zgod-
nie z którą poprzez wyrzeczenie się podstawowych funkcji życiowych (ciała, snu, 
pokarmu, wspólnoty) człowiek miał skupić się na praktykach pozytywnych, czyli 
modlitwie i poświęceniu  się dla Boga. Praktyki ascetyczne podejmowane przez 
bohaterki mów znajdowały swoje źródło w chęci naśladowania Boga–człowieka, 
który poprzez swoje cierpienie zbawił ludzkość. Stąd umartwiające się szlachcian-
ki często odprawiały nabożeństwo do Męki Pańskiej, a swe mortyfi kacje ofi arowa-
ły w konkretnych intencjach. Wyróżnić można dwa typy ascezy stosowane przez 
kobiety. Było to umartwienie ciała, nazywane czasem powierzchownym, oraz 
umartwienie wewnętrzne, które zwano także umartwieniem zmysłów. W celu za-
dania sobie bólu kobiety nosiły włosiennice z końskich włosów (czasem zakoń-
czone ostrymi węzełkami i szpilkami), żelazne pancerzyki, łańcuszki, grzebienie 
i paski, którymi szarpały swe ciała lub też zakładały je na kończyny, do których 
z upływem czasu wrastały. Włosiennica i metalowe paski na biodrach miały po-
skromić w  nich pożądliwość. Zazwyczaj owe „narzędzia tortur”, kobiety nosiły 
dla niepoznaki pod bogatymi strojami. Częstym sposobem ascezy było także wy-
mierzanie sobie dyscypliny za pomocą ostrych łańcuszków. Praktyki cielesnych 
umartwień musiały być niebezpieczne dla organizmu ascetki, skoro spowiednicy 
często nawoływali swe podopieczne do umiaru bądź całkowitego ich zaprzestania. 
Kobiety rezygnowały ponadto z bogatych strojów i biżuterii. Popularny sposób 
umartwiania stanowiły również długotrwałe posty, które praktykowano nie tylko 
w piątki, ale też w środy i w soboty. Kobiety odmawiały sobie pełnowartościowego 
pożywienia na rzecz diety złożonej z chleba i wody. Rezygnowały także z warzyw, 
owoców, mięsa i wina. Drugą formą ascezy było umartwianie się poprzez nękanie 
zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i zachowywanie milczenia. Tego typu 
czynności połączone z zaburzeniami snu doprowadzały kobiety do skrajnego wy-
czerpania psychicznego234.

Powyższe praktyki stosowane były przez białogłowy właściwie w każdym wie-
ku i stanie. Często poszczególne formy umartwienia kumulowały się, toteż ascetka 
poszcząc — jednocześnie zadawała sobie ból fi zyczny poprzez stosowanie wysu-
blimowanych tortur. Bogate magnatki w ramach umartwienia rezygnowały także 
z bogatych ubiorów i biżuterii, często zamieniając je na skromny, czy wręcz zakon-

233 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Martiany Daniłowicowney Koniec-
polskiey..., s. 9

234 Por. K. Sokołowska, Świeckich drogi do świętości w hagiografi i sarmacko–barokowej, Poznań 
2008, s. 159–161.
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ny strój. Dominikanin Hiacynt Mijakowski w kazaniu wygłoszonym na pogrzebie 
Elżbiety Myszkowskiej (zm. przed 11 I 1644) wspomniał, że przez ponad trzydzie-
ści lat, pozostając w stanie wdowim, umartwiała się i poddawała swe ciało ostrym 
dyscyplinom. Strojne szaty zamieniła na brązowy bernardyński habit, a zamiast 
pasków — „chordą się i powrozem Franciszka świętego przepasowała”. Nie no-
siła także kanaków i drogich naszyjników, zamieniając je na „łańcuszek żelazny, 
a ostry, drutowy”. Ponadto „postem się ustawicznym suszyła i nęciła”, zachowując 
go przede wszystkim we wszystkie wigilie świąt kościelnych, podczas Adwentu 
oraz w poniedziałek, środę i sobotę235. Wstrzemięźliwość od pokarmów w środę, 
piątek i sobotę zachowywały też Zofi a Zienowiczówna Słuszczyna i Marianna Ty-
zenhauzówna Tyszkiewiczowa (zm. przed 26 III 1670), marszałkowa litewska236. 
Podobnie żyły Barbara ze  Żmigrodu Mniszkowa (zm.  1653), starościna sanoc-
ka, Anna Jadwiga Woynianka Sapieżyna (zm. 1642), wojewodzina brzeska, oraz 
Katarzyna Szczawińska (zm. 1661), starościna łęczycka, która „twarde suchoty” 
o chlebie i wodzie odprawiała, a ciało swoje „ostrymi martwiła dyscyplinami”237. 
Anna z Kościelca Grudzińska (zm. 1652) „bez ryb o samych leguminach swój post 
zachowywała, częstokroć o chlebie tylko i wodzie przetrwała”. Ponadto zdaniem 
karmelity bosego Anioła od św. Teresy — „wynalazła taki sobie post, [że — U. K.] 
jednego roku pościła wszystkie poniedziałki, drugiego wszystkie wtorki, trzeciego 
wszystkie środy, aż tak dni tygodniowe obeszła”238. Wspomnieć wypada również 
przestrzegającą ostre posty Zofi ę Engrację Hulewiczówną (zm. 1698), sędziankę 
łucką, która niepokojącym się o jej stan zdrowia rodzicom wytłumaczyła, że „na 
cóż to ciało karmić, które za niedługo jeść robacy będą!”239.

Odpowiednim czasem na refl eksje i  umartwienie ciała był okres Wielkiego 
Postu (a szczególnie Wielki Piątek), wówczas to praktyki ascetyczne przybierały 
na mocy, a czasem przeradzały się nawet w pewien rodzaj dewiacji. O surowym 
życiu księżnej Anny ze Sztemberku Ostrogskiej nadmienili w kazaniach pogrze-
bowych jezuici Marcin Hincza i  Wojciech Czarnocki. Zdaniem kaznodziejów 
zmarła, mimo słabego zdrowia, doświadczała siebie dyscyplinami, wbijaniem 
igieł w ciało, noszeniem włosiennicy, przytykaniem do boku węzełków natkanych 

235 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 35.
236 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 311 oraz [Wawrzy-

niec Janowicz], Słonce W Znaku Niebieskim..., k. E2v.
237 [Franciszek Rychłowski/ Rychłowiusz], Lew Wesoło odchodzący..., k. B3; [Dominik Krasuc-

ki], Sakrament W Smierci A Smierc..., s. 371; [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz Ozdobny. Chwałą 
Polityczną..., s. 795–796.

238 [Anioł od św. Teresy], Strzała Od śmierci z ziemie zebrana, [...] Anny z Koscielca Grudzin-
skiey Bogu z Kathedry Kaznodzieyskiey w Kościele Poznanskim S. Iozepha W.W. Oycow Karmelitow 
Bossych, przy Pogrzebie dnia XVI. Września, Roku M.DC.LII [...], Poznań [po 16 IX 1652], k. [D2] v.

239 [Aleksander Elisz], Gory Ukoronowane [...] Pannę Zofi ą Engracią Hulewiczowne..., k. Gv.
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ostrymi szpilkami oraz spaniem na gołych deskach. Kiedy sama nie miała siły 
się biczować, kazała, by robił to za nią ktoś inny. Poza tym przed Wielkim Piąt-
kiem, pomimo podeszłego wieku, nie leżała w pościeli, ale przez cały dzień zacho-
wywała post, od rana słuchała kazań, a z kościoła wychodziła dopiero, kiedy ciało 
Jezusa zostało złożone do grobu240. Równie mocno nabożeństwa wielkopiątkowe 
przeżywała Marcibella Anna Hlebowiczówna Ogińska, wojewodzina trocka, która 
w tym dniu bez względu na warunki atmosferyczne odbywała procesje. Czasem, 
jak wspomina dominikanin Michał Wojniłowicz, zdarzyło się jej potknąć i upaść 
na ziemię, co nieboszczka traktowała jako dar dla Jezusa. W ciągu roku natomiast, 
w znajdującym się nieopodal swego dworu kościele mścibowskim „krzyżem legi-
wała; całonocne nabożeństwa odprawowała”241. Surowe praktyki ascetyczne stoso-
wała także Dorota z Ojźrzanowa Barżyna, wojewodzina krakowska. Zdaniem je-
zuity Adama Makowskiego — „włosiennicę pięćkroć w tydzień na siebie wdziewa-
ła i tą ostrością posty swe krasiła. Na każdy rok począwszy od Wielkiego Czwartku 
nie składała jej aż w Niedzielę Wielkanocną po jutrzniej i nie inaczej jeno w tym 
ubiorze w Wielki Piątek i nazajutrz wszystkie Kościoły obchodziła”. W uroczyste 
święta zaś, „gdy się bogato z wierzchu ubrała, ciało swe włosienicą tarła i obuwie 
bez podeszwy wdziewała”. Zachowywała także posty, dlatego „srebrne misy i ta-
lerze z stołu swego sprzątnęła, żeby wymyślne potrawy miejsca nie miały i zara-
zem się na glinie jeść przyuczała, mówiąc: niech glina je z gliny”242.

Równie mocno ciało swe umartwiała Regina z  Oleśnickich Firlejowa, żona 
Mikołaja, kasztelana wojnickiego, która „pasem żelaznym ostre w  sobie gwoź-
dzie mającym, biodra swoje opasowała” i nosiła go co piątek na pamiątkę Męki 
Pańskiej. W każdy Wielki Piątek zaś miała go na sobie przez osiemnaście godzin, 
skrywając go pod ozdobną szatą243. Anna z Jakubowic Ligęzina (zm. przed 23 III 
1638), podskarbina wielka koronna, natomiast w „dni Wielkopiątkowe, w [...] ką-
ciku kościelnym na ziemi przez wiele godzin w noc, abo klęczała, abo krzyżem 
leżała”244. Hiacynt Przetocki zaś, głosząc mowę ku czci Zofi i z Warzymowa Szcza-
wińskiej, zaznaczył, że zmarła umartwiała się prawie na wzór zakonny — „pod 
miękkimi szatami [bowiem — U. K.] grubą i ostrą włosiennicę nosiła, dyscypliny 
często aż do krwi czyniła, postami staropolskimi o chlebie i o wodzie tylko ciało 

240 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k. E3, oraz [Wojciech Czarnocki], Malogranat 
Abo Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny ze Sztemberku Xiężny Ostrogskiey, Hrabiny na Tarnowie: 
Woiewodziney Wołyńskiey: Miane w Iarosławiu, w Kosciele S. Mikołaia Panien Zakonnych ś. Bene-
dykta fundowanym y nadanym od teyże X. J. M. 9. Stycznia. Roku Pańskiego 1636. Przez [...] Socie-
tatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych, Kraków [po 9 I 1636], k. B3v.

241 [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila..., k. [C4].
242 [Adam Makowski], s. 20, s. 27–28.
243 [Andrzej Radawiecki], Rozwod Zalosny, Ktory śmierć uczyniła..., s. 22–23.
244 [Marcin Hincza], Kleynot Koronny Abo Kazanie..., k. Cv.
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swoje trapiła, w nocy się cichuchno z łoża spuszczała i na gołej ziemi sypiała, albo 
raczej wszystkę noc na modlitwie przeklęczała, albo krzyżem przeleżała i czym-
kolwiek jeno ciału i umysłom swoim mogła się naprzykrzyć, z wielką pilnością 
i radością to wszystko czyniła”245.

Pobożne szlachcianki nie rezygnowały z  ascezy nawet podczas choroby. Tak 
postępowała Elżbieta z Gosławic Wołłowiczowa, starościna żmudzka, która „pas 
ostry włosiany na sobie nosząc, trudziła ciało lubo już zbolałe”246. Podobnie czyniły 
— Elżbieta z Chaleckich Siesicka (zm. przed 11 II 1631), żona Stefana, i Konstancja 
Hilaria z Wołłowiczów Grabińska, która mimo ciężkich dolegliwości, bólów i cho-
rób, doświadczonych w ciągu życia, „sama jeszcze przez się różnemi postawami, 
mortyfi kacjami, dyscyplinami, cylicjami nie zaniechała trapić ciała swego”247.

Dobrą praktyką było również zadawanie sobie cierpienia podczas snu (po-
przez niewygodne posłanie), czy też próba ograniczania spania do minimum. Tak 
bowiem zachowywała się Maria Anna z Kazanowskich Jabłonowska, o której Mi-
kołaj Bernett wspomniał, że „kiedy się jej godziło, pościeli do spania nie zażywała, 
a  czasem na pozór miękko łoże usławszy cokolwiek twardego kładła dla naśla-
dowania Zbawiciela swego, którego nie inna śmiertelna pościel była, tylko krzyż, 
a wezgłówek cierniowa korona. [Ponadto — U. K.] w strojach i szatach wymyślną 
nie była, a gdy się więc według stanu swego bogato pokazać musiała, pod złotemi 
materiałami pałki żelazne na ciele nosiła, i kosztownym do rąk manelom z drutu 
grubego żelaznego wspięcia dodawała”248. Podobnie postępowała Anna Kandzie-
rzawska Tyszkiewiczowa (zm. 1653), marszałkowa słonimska, która „przy inszych 
mortifi kacjach nigdy na miętkim posłaniu nie odpoczywając, ale na gołej ławie 
abo ziemi [...] niespane pędziła noce”249.

Praktyki ascetyczne miały także posłużyć do poskromienia wszelakich żądz, 
skłonności do próżnowania i niegodziwego zachowania. Stąd zdaniem bernardy-
na Jana Ludwika Skrobkowicza — Konstancja z Bobrku Lubomirska (zm. przed 
26 III 1648), starościna krakowska, podbijała „afekty swoje pod regiment rozu-
mu”, dlatego wystrzegała  się pokus, trzymała na wodzy swe zmysły oraz umar-
twiała z własnej woli swe ciało, „a wszystko to czyniła uważnie [...] i dlatego też 
nie dobył się nigdy ani z czoła jej Saturnus, ani z oczu bezpieczeństwo, ani z ust 
próżność, ani z postępków lekkość, ale [...] cokolwiek pochodziło z ust jej, Rajem 

245 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. E3.
246 [Augustyn Wituński], Dla Wieczney Pamięci..., k. [C4] v.
247 [Petroniusz Kamieński], Kazanie Na Pogrzebie [...] Paniey Elzbiety Chaleckiey z Chalca Ste-

phanowey Siesickiey miane. Przez [...] Lektora Pisma Swiętego Przeora y Kaznodzieie Klasztoru Wi-
leńskiego w Kościele S. Ducha Oycow Dominikanow. Dnia 11. Lutego Roku 1631, Wilno [po 21 III 
1631], k. D2v oraz [Michał Wojniłowicz], Pszczołka z Ziemskiego Kwiecia..., k. Cv.

248 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 74.
249 [Rajmund Zajączkowski], Morze Od brzegu śmiertelności..., k. C.
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pachniało”250. Mikołaj Kmita, głosząc kazanie przy exequiach Anny z Ruśca Lu-
bomirskiej, wspomniał natomiast, że zmarła „struchlałemu ciału nie folgowała, 
trapiąc osła (jako ona pospolicie ciało nazywała) długim w  kościele trwaniem, 
postami, dyscyplinami, nie ustając w tych ćwiczeniach krzyżowych i przed samą 
śmiercią za Ukochanego Syna zdrowie Pana Boga prosząc [...] częstymi dyscypli-
nami i łzami gorącymi modlitwę swoję ozdabiała”251.

Popularną formą ascezy było także demonstracyjne, kilkugodzinne leżenie 
krzyżem przed ołtarzem, czy też całowanie posadzki w kościele. W ten sposób po-
stępować miała Aleksandra z Koniecpola Denhoff owa (zm. 1651), wojewodzina 
sieradzka, która podczas modlitwy „krzyżem się na gołej pokładała ziemi”. Nie-
boszczka szczególnie umiłowała sobie sanktuarium na Jasnej Górze, które często 
nawiedzając, „ustami swojemi pokornie do ziemi przychylona całowała, hojnymi 
grzechy swoje opłakując łzami. Tu na tym miejscu przed Obrazem Najświętszej 
Panny Marii, wota swoje, koronki, Różańce, zwykłe ofi arując posty, które doży-
wotnio Matce miłosierdzia jej zawsze oddawając, opiece [się jej — U. K.] ofi aro-
wała i tak gorąco [modlitwy — U. K.] odmawiała”252.

Zatem posty i  asceza uświęcały pobożne białogłowy oraz miały wpływ na 
postawę życiową, która na co dzień je wyróżniała. Umartwianie wpływało także 
na charakter ascetki, hartowało ją w przeciwnościach losu i dawało jej szansę na 
godną śmierć i osiągnięcie zbawienia. Niekiedy jednak postępowanie takie mogło 
mieć podłoże patogenne i wynikało z rozmaitych neuroz — zaburzonej równowa-
gi psychicznej, histerii, skłonności masochistycznych oraz schizofrenii. Szeroko 
bowiem rozpowszechnione w  baroku wiara w  czary, opętanie czy też zbiorowe 
akty samoudręczenia i  zadawania sobie pokuty silnie oddziaływały na ludzką 
psychikę253. Stąd przypatrując się wspomnianym praktykom, trudno jest oddzie-
lić prawdziwą pobożność i deklarowaną wiarę od spektakularnej dewocji. Dłu-
gotrwałe posty i  wielogodzinne msze paradoksalnie pozwalały kobietom ukoić 
ból, strach i obawę przed nieokiełznanymi zjawiskami przyrody, żywiołami oraz 
własną marnością i przemijalnością życia. W XVII wieku bowiem czynniki te po-

250 [Jan Ludwik Skrobkowicz], Smierc Stroyna pod Wiosnę..., s. 13–14.
251 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny z Rusce Lubomierskiey, Hrabiney na 

Wiśniczu, Kasztellanki Woynickiey, Sendomierskiey, Spiskiey, Dobczyckiey, etc. Starosciney. W Ko-
ściele Krakowskim SS. Michała, y Iosepha, Oycow Karmelitow Bossych odprawionych. 4. Februarij, 
M.DC. XXXIX, s. 66–67, [w:] [tenże], Trzy Matki Urodzeniem...

252 [Sebastian Stawicki], Pole Mysliwe Po Ziemskich knieiach cnotami poluiącey Matrony, Sławy 
y Zbawienia doganiaiącey obłowu Kazaniem Przy Pogrzebowych Exeqwiach [...] P. Alexandry z Ko-
niecpola Denhoff owey. Woiewodziney Sieradzkiey, etc. Upatrzone. Na Iasney Gorze Częstochowskiey, 
Dnia 16. Marca Przez [...] Pisma S. Professora, Zakonu Swiętego Pawła, Pierwszego Pustelnika Roku 
Pańskiego, M. DC. LI. [...], Warszawa 1651, k. [C4].

253 Por. B. Popiołek, Kobiecy świat..., s. 78.
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wodowały, że człowiek żył w bezustannym stresie, który nie tylko wpływał na jego 
zachowanie, ale właściwie je wyznaczał. Kobiety tym bardziej obawiały się o swoją 
przyszłość i  los po śmierci. Stan taki powodowało przede wszystkim społeczne 
i  kościelne nastawienie do ich natury. Dodatkowym powodem permanentnego 
strachu i myśli o nieuchronnej śmierci były ciąża i poród, które w każdej chwili, 
z powodu fatalnych warunków higienicznych, mogły pozbawić kobietę zarówno 
zdrowia, jak i życia. Stąd też trudno dziwić się, że kobiety szukały w religii pocie-
szenia i oparcia.

3.3.2. Pobożność
„Człowiek pobożny — cnotami, uczynkami dobrymi i u Boga, i u ludzi miejsce wysokie bierze”254

Praktyki ascetyczne łączyły się z żarliwą, emocjonalną i łzawą pobożnością, którą 
odznaczały się bohaterki mów i kazań pogrzebowych. Wymownym tego znakiem 
były czynności religijne w postaci spowiedzi, komunii świętej i regularnego uczest-
niczenia w nabożeństwach. Szczególnym szacunkiem kobiety otaczały Marię i Je-
zusa. W kobiecych wypowiedziach typu „Panna Przeczysta”, „Panna Niebieska”, 
„Niepokalana”, czy też „Dziewica Najświętsza” znalazło odzwierciedlenie Niepo-
kalane Poczęcie Marii, jej wolność od grzechu pierworodnego oraz jej dziewicze 
macierzyństwo. Silny kult Marii jako orędowniczki kobiet i pokutujących dusz — 
widoczny był w licznych koronacjach „cudownych” obrazów, powstawaniu lokal-
nych sanktuariów oraz coraz popularniejszych w czasach baroku peregrynacjach 
do tych miejsc. W pielgrzymkach brały udział nawet ewangeliczki. W badanym 
okresie Matkę Boską uważano za patronkę małżeństw i kobiet ciężarnych, stąd 
upowszechnił się wówczas zwyczaj wędrówek narzeczonych do kościołów i kapli-
czek maryjnych z prośbą o błogosławieństwo oraz odmawianie ku jej czci różańca 
i śpiewanie godzinek255. Chrystusa ukrzyżowanego zaś kobiety chwaliły poprzez 
psalmy pokutne, godzinki o  Męce Pańskiej, Drogę Krzyżową, nabożeństwo do 
ran Chrystusowych, pielgrzymki do relikwii krzyża świętego i kalwarii oraz mi-
sterium piątkowe. Pobożne białogłowy oddawały także cześć świętym patronom 
(np. św. Ignacemu, św. Franciszkowi Ksaweremu, św. Katarzynie) i Aniołom Stró-
żom oraz były członkiniami bractw religijnych. Wierzyły ponadto, że modlitwa do 
św. Michała Archanioła pomoże w ratowaniu dusz gorejących w czyśćcu. Bardzo 

254 [Mikołaj Kmita], Kazanie Przy Exequiach [...] Anny z Stemberku Ostrogskiey..., s. 14.
255 Por. B. Popiołek, Wartości religijne w mentalności kobiet z pogranicza Rzeczypospolitej w cza-

sach saskich, [w:] Religijność na polskich pograniczach w XVI–XVIII wieku, pod. red. D. Dolańskie-
go, Zielona Góra 2005, s.  296; Cz. Rychlicki, Maryja wzorem kobiety „wyzwolonej”, „Studia nad 
Rodziną”, R. 10:2006, nr 1/2, s. 15. Zob. też E. Ciupak, Socjologia cudu i pielgrzymek w Polsce, „Eu-
hemer” 1964, nr 1, s. 41–47.
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ważne miejsce w pobożności siedemnastowiecznych kobiet zajmował kult Świę-
tej Rodziny, której wspomnienie ustanowione zostało w 1684 r. za zgodą papieża 
Aleksandra VII. Zacne matrony uczestniczyły także w medytacjach i rekolekcjach, 
które trwały około 8 do 10 dni. Ponadto czytały literaturę parenetyczną i ascetycz-
ną oraz nabywały inne książki o charakterze religijnym. W wolnych chwilach roz-
ważały moment śmierci i przygotowywały się do niej poprzez poradniki ars bene 
moriendi. Starały się także wspomóc działania misyjno–apostolskie, pomimo iż 
same uczestniczyły w pielgrzymkach raczej w obrębie kraju. Bogobojne kobiety 
zabiegały również o zbawienie dusz nie tylko katolików, ale również heretyków. 
Zdarzało się, że nawracały na wiarę katolicką swoich mężów, bądź też same były 
przez nich do Kościoła rzymskiego wprowadzone.

Jednym z elementów, który występował w kobiecej mentalności tego okresu, 
była wiara w czyściec i rozmyślanie o nim. Istniał on bowiem obok innych zna-
nych pojęć katolickiej eschatologii, czyli śmierci, Sądu Ostatecznego, piekła i nie-
ba. Czyściec wyobrażano sobie jako miejsce udręki grzesznej, człowieczej duszy, 
która „do pewnego czasu” pozbawiona jest „uszczęśliwiającego oglądania Boga”. 
Jednakże dzięki łasce bożej nie zasługuje ona na potępienie, ale żyje w nadziei, że 
osiągnie pełnię zbawienia i  zjednoczenia z Bogiem256. O czyśćcu kobiety pisały 
przede wszystkim w testamentach, sugerując spadkobiercom, by nie zapominali 
o miłosierdziu okazywanym zmarłym w postaci mszy żałobnych, ofi ar ekspiacyj-
nych i  jałmużny. Czasem wspominano o nim również w epitafi ach, rzadziej zaś 
pojawiał się on w polskiej ikonografi i. Do czyśćca według współczesnych trafi ały 
głównie te dusze, które popełniły grzechy powszednie i zataiły je podczas spowie-
dzi. Stąd ogromną wagę przywiązywano do sakramentu pokuty i uzyskania peł-
nego rozgrzeszenia. Pojęcie czyśćca było natomiast obce ewangeliczkom, które nie 
wierzyły w uświęcenie poprzez czynienie dobrych uczynków257. Częste spowiedzi 
ze łzami w oczach czyniła Barbara z Pilcy Przyłęcka (zm. przed 17 II 1650), kaszte-
lanowa oświęcimska. Jan Chryzostom Bodzenta, głosząc kazanie na jej pogrzebie, 
wspomniał, że jeśli tylko mogła, co tydzień przystępowała do sakramentu pokuty, 
generalną spowiedź natomiast czyniła raz w miesiącu258. Podobnie postępowała 
Joanna Snopkowska (zm. przed 19 I 1671), która „przez pokutę świętą i spowiedź 
reperowała sumienie swoje: najmniejsze defekta za największe sobie poczytając 
grzechy”259.

256 Por. K. Strzelecka, Czyściec, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, pod. red. R. Łukaszyka, L. Bień-
kowskiego, F. Gryglewicza, Lublin 1979, s. 941. Zob. też S. Bylina, Obraz zaświatów w chrześcijań-
stwie zachodnim u schyłku średniowiecza, KH, R. 93:1986, z.1, s. 3–21; tenże, Człowiek i zaświaty. 
Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1992.

257 Por. B. Popiołek, Wartości religijne w mentalności..., s. 297.
258 [Jan Chryzostom Bodzenta], Białogłowa Męzna W rzadkowidaney Bogoboyności..., s. 289.
259 [Stanisław Frezer], Połow Do Wieczności Dwoch..., k. E.
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Popularną formą pobożności były — gorliwa modlitwa, uczestnictwo we 
mszach świętych oraz członkowstwo nawet w kilku jednocześnie bractwach reli-
gijnych. Często bogate magnatki dla jeszcze większej gorliwości religijnej budowa-
ły sobie w swych posiadłościach kaplice, w których nawet w nocy mogły się mo-
dlić. W przekazywaniu próśb skierowanych do Boga kobiety korzystały zazwyczaj 
z  pośrednictwa Maryi, Aniołów Stróżów, jak również swoich osobistych patro-
nów. Barbara Naruszewiczówna Tyszkiewiczowa (zm. 1627), wojewodzina trocka, 
jak wspomina bazylianin Jan Dubowicz, „za regułę to sobie miała, nie drzewiej do 
potocznych spraw i gospodarstwa udać się, aż modlitwy swoje zwyczajne odpra-
wiwszy”260. Pobożna była także Elżbieta Myszkowska, marszałkowa koronna, któ-
ra „tak się w Bogu pod osobą chleba i wina pokrytym kochała, że na każdy dzień, 
cały poranek na słuchaniu Mszy świętej, na adoracji Najświętszego Sakramentu 
trawiła. Żadnej Niedzieli, żadnego święta nie opuściła, gdyby Pana do przybytku 
serca swego przyjąć nie miała”. Ponadto, jeśli tylko była zdrowa, o północy udawa-
ła się do swej kaplicy, gdzie przed obrazem Najświętszej Panienki przez kilka go-
dzin odprawiała nabożeństwa, medytowała i mówiła różaniec. Myszkowska była 
także członkinią czterech bractw religijnych: św. Różańca, św. Anny, św. Francisz-
ka oraz św. Anioła Stróża261. Paulin Tobiasz Czechowicz w kazaniu pogrzebowym 
poświęconym Zofi i z  Wielkiej Wsi Giżyckiej (zm.  1674), sędzinie wieluńskiej, 
wspomniał natomiast, że często przystępowała do sakramentu pokuty i przyjmo-
wała komunię świętą. Ponadto oddawała cześć Matce Bożej poprzez członkowstwo 
w Bractwach św. Anioła Stróża, Różańca i Szkaplerza Świętego262. Anna z Czacza 
Gajewska (zm. 1639) również przynależała do bractw religijnych. Prócz wymie-
nionych już tutaj konfraterni (Różańca, Szkaplerza, św. Anny, św. Franciszka oraz 
św. Anioła Stróża) była także członkinią Bractwa Imienia Jezus. Poświadczył to jej 
spowiednik i podkreślił, że „te wszystkie bractwa przyjąwszy, dnia nie było, któ-
rego by modlitwy zwyczajne bractwom tym opuścić miała. Stąd poszły miesięcz-
ne spowiedzi i komunie, do których z wielkim postem nic nie jedząc z potraw, 
krom chleba, z wielkim żalem, i upokorzeniem przystępowała”263. Równie mocno 
w działalność bractw religijnych zaangażowana była Barbara ze Żmigrodu Mnisz-
kowa, stąd przynależała aż do sześciu konfraterni264. Cześć Maryi oddawały także 
Gryzelda z  Wodyńskich Sapieżyna (zm.  przed 26  IV 1633), marszałkowa wiel-

260 [Jan Dubowicz], Kazanie Na Pogrzebie [...] Paniey Barbary Naruszewiczowny Januszowey 
Skuminowey Tiszkiewiczowey. Woiewodziney Trockiey Iurborskiey, Nowowolskiey etc. etc. Staro-
ściney. Miane w Cerkwi Wileńskiey Troyce Przenaswiętszey. 2. dnia Września. Roku P. 1627. Przez 
O. [...] Ord: S. Basilii, [Wilno, po 1 XII 1627], k. Cv.

261 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 36, s. 58.
262 [Tobiasz Czechowicz], Pole Buyney Pasze..., k. [B4]v.–k. C.
263 [Jan Różycki], Załobny Kataphalk..., k. C2.
264 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Lew Wesoło odchodzący..., k. Dv.–k. D2.
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ka litewska, oraz Zofi a z Druckich Lubeckich Laskowska (zm. przed 23 I 1649), 
żona Pawła, co widoczne było w codziennym odmawianiu różańca, w sobotnich 
postach oraz regularnym uczestniczeniu w nabożeństwach ku jej czci265. Rozmo-
dlona była też Ewa Anna Pszonczyna, o której dominikanin Hieronim Makowski 
powiedział, że zawsze „jej serce jako kamień Selenites aff ectem żarliwym do Boga 
Stwórcy swego przypadało. Poznać to było po jej nabożeństwie, poznać było po 
częstym mówieniu Różańca, po rannym wstawaniu na Msze święte, poznać na 
koniec było po częstym uprzątaniu sumienia swego”. Stąd uznać należy, że była 
„ta Matrona położona w gnieździe cnoty i wstydu wszelakiego, także gdy widziała 
jakąkolwiek zdrożność obyczajów, mów, albo nieprzystojności, jakiej zaraz wsty-
dem ogrodzona zostawała, nic nie odpowiadając, nie konwersując”266.

Kobiety baroku chętnie odwiedzały klasztory, szczególnie te, z którymi zwią-
zane były jako fundatorki bądź dobrodziejki lub gdzie znajdowały się ich córki 
albo krewne. W miejscach tych, oprócz rekolekcji, mogły liczyć na opiekę w cho-
robie, pozostawić swe dzieci na wychowanie, lub też schronić  się przed natręt-
nym towarzyszem. Częstą praktyką stosowaną przez pobożne magnatki był pobyt 
w klasztorze w okresie Wielkiego Postu, kiedy to oddawały się modlitwom, po-
stom i medytacjom. Anna z Ruśca Lubomirska (zm. przed 3 II 1639), hrabina na 
Wiśniczu, często przebywała w zakonie dominikanek w Krakowie, którego była 
fundatorką. Hiacynt Mijakowski, piewca na jej pogrzebie, wspomniał, że „ilekroć 
do Klasztoru sweg[o] weszła na mieszkanie, do nóg przełożonej upadała i posłu-
szeństwo jej zaraz oddawała”. Podczas pobytu w klasztorze natomiast zamknięta 
w  ubogiej celi, przez dziesięć dni „na medytacjach Bogobojnych trawiła” i  „do 
nikogo wychodzić nie chciała na rozmowy i insze swoje potrzeby”267.

Zdarzało się, że gorliwe katoliczki miały swego duchownego–opiekuna, któ-
rym zazwyczaj był ksiądz z pobliskiej parafi i lub brat zakonny. Jemu to powierzały 
swe sekrety, bądź też dzieliły się z nim swymi obawami i lękami. Szczególną po-
bożnością odznaczała  się Zofi a z  Warzymowa Szczawińska, która „wiarę praw-
dziwą Katolicką, wiarę żywą, wiarę w Bogu Twórcy swym mocno ugruntowaną 
miała”. Hiacynt Przetocki, głosząc kazanie na jej pogrzebie, wspomniał, że ile razy 
spotkała kapłana jadącego do chorego z Najświętszym Sakramentem, „tyle razy 
z  wielkim nabożeństwem z  karocy prędko wypadłszy, na kolana swoje upadła, 
jako przed Bogiem Zbawicielem swoim”. Ponadto wojewodzina większość dnia 

265 [Jakub Olszewski], Tytuł Po Tytułach Naleziony po zgubionych [...] P. Gryzelli Wodyńskiey 
Sapieżyney Marszałkowey Wielkiey W. X. L. Słonimskiey Bludnieńskiey etc. etc. Starościney. Pokaza-
ny. Przez [...] Soc. Iesu, Th eologiey S. Doktora, y Podkanclerzego Akademiey Wileńskiey, a Farskiego 
u s. Iana Kaznodzieię, [Wilno 1633], k. E2–k. E3 oraz [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie 
Dobrey Pamięci..., k. E.

266 [Hieronim Makowski], Trzy Splendori Zacności Bialogłowskiey..., k. [D2]–k. [D2] v., k. [D4].
267 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 35–36.
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spędzała na modlitwach — co godzinę odmawiała paciorki, które „przeplatała 
wdzięcznymi łzami i  pokornym wzdychaniem”. Codziennie uczestniczyła także 
w czterech mszach świętych, które odbywała na klęcząco268.

Do częstych praktyk religijnych należało także czytanie nabożnych książek, 
żywotów świętych, kazań i kantyczek. Posiadanie ich było jednym z wyznaczni-
ków wysokiej pozycji społecznej, gdyż nie należały one do ogólnie dostępnych 
dóbr. Modlitewnik, oznaka prestiżu, najczęściej przechodził z  matki na córkę. 
Książki zbierały magnatki, szlachcianki, mieszczanki oraz zakonnice. Księżna 
Anna ze  Sztemberku Ostrogska odznaczała  się szczególną religijnością. Otóż 
w  Wielki Piątek „nigdy Kazania nie omieszkała, a  przyszedłszy na Kazanie nie 
pierwej z  Kościoła wyszła, aż  się wszystkie ceremonie odprawiły, tamże sama 
z  pokłonem niskim upadła do nóg Krucyfi ksa, one całując i  łzami polewając”. 
W okresie Adwentu i Wielkiego Postu oraz „w święta Chrystusa Pana, w święta 
Najświętszej Panny i świętych Patronów swoich mawiała Pacierze Kapłańskie, dla 
którego nabożeństwa łożyła koszt wielki, płacąc drogo [za — U. K.] Brewiarz na 
polskie przetłumaczony i wybornym charakterem pisany”, a jeśli zaniemogła, wy-
słuchiwała kazania w swoim pokoju, tam też „bawiła się czytaniem Ksiąg, które 
jej materii dodawały do pomienionej bogomyślności”. Często przystępowała też 
do spowiedzi, „z których każdą ostatnią być rozumiała” i dwa razy w tygodniu, to 
jest w niedzielę i czwartek, obowiązkowo przyjmowała komunię świętą269. Podob-
nie żyła księżna Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (zm. 1694), która zdaniem 
jezuity Piotra Dunina w wolnych chwilach zajmowała się „czytaniem ksiąg naboż-
nych, których oprócz starych, cokolwiek na świat wychodziło, w jej Biblioteczce 
być musiały, nie na popis jaki, ale dla pożytku duchownego, który z nich wiel-
ki brała i oświecenie na rozumie”270. Przy okazji różnych świąt po książki sięgała 
także Dorota z  Ojźrzanowa Barżyna (zm.  9  IV 1613), wojewodzina krakowska 
i „wszystkiej czeladce sama żywoty świętych i Epistołę, którą Onego dnia Kościół 
przekładał, czytała”271.

Spośród przebadanej grupy kobiet–bohaterek mów pogrzebowych większość 
była wyznania katolickiego i z nim też utożsamiała swój światopogląd religijny. 

268 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. E3.
269 [Wojciech Czarnocki], Malogranat Abo Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny ze Sztemberku 

Xiężny Ostrogskiey..., k. B3–k. B3v.; k. [B4]v.; k. C2. Zob. też [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Ka-
zanie..., k. C3v.

270 [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony Przy Exekwiach Naiaśnieyszey Swiętego Pań-
stwa Rzymskiego, Na Ołyce y Nieswiezu Xięzny [...] Katarzyny Sobieskiey Radziwiłowey W. X. L. Pod-
kanclerzyny y Hetmanowy. Hrabiny Na Mirze y Biały Przez [...] Societatis Iesu Na Kazaniu W Kościele 
Skaryszowskim Płockiey Diecezyi Nad Wisłą Mianym. Zkąd do Nieświeża solennie wyprowadzona, 
Roku od Narodzenia Pańskiego 1694. Dnia 15 Października, Warszawa [po 15 X 1694], k. B.

271 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 39.
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Różnorodność etniczna i wyznaniowa Rzeczypospolitej w XVII wieku, o czym już 
wielokrotnie wspomniano, powodowała, że nawet w obrębie jednego rodu zda-
rzały się osoby przynależne do równych wyznań religijnych. Był to okres jednak, 
w którym szlachta z różnych powodów porzucała wyznania protestanckie i de-
cydowała się na przejście na wiarę katolicką. Zdarzało się, że chrzest przyjmowa-
ła jedna osoba, która w dalszej kolejności nakłaniała do tej decyzji pozostałych 
członków rodu. Początkowo katoliczką nie była Zofi a Zienowiczówna Słuszczyna. 
Wojewodzina urodziła się i wychowała w wyznaniu kalwińskim, dopiero będąc 
żoną Aleksandra, zdecydowała  się (około 1620  r.) przejść wraz z  nim na kato-
licyzm, po czym „sama pozyskawszy łaskę Bożą i  światło niebieskie”, wpłynęła 
także na zmianę wiary u swego rodzonego brata i ukochanej matki272. W „wie-
rze ariańskiej, w  sprośnej sekcie”, urodziła  się Elżbieta Myszkowska (zm.  przed 
11 I 1644), marszałkowa koronna. Hiacynt Mijakowski, głosząc kazanie na jej po-
grzebie, podkreślił, że nieboszczka nie chciała być arianką, za co surowo karali 
ją rodzice. Oddała się więc w opiekę Matce Bożej, „prosząc ją, aby ona sama ją 
z tego szału i błędu dźwignęła”273. Na wiarę katolicką przeszła również starościna 
Elżbieta z Podbereskich Tarnowska. Nieboszczka nawróciła też swoją córkę oraz 
„swych poddanych, błędami heretyckimi zakażonych”274. Herezję, w  której  się 
urodziła, odrzuciła także Elżbieta z Gosławic Wołłowiczowa, decydując się tym 
samym na przyjęcie wyznania rzymskokatolickiego275.

Marcibella Anna Hlebowiczówna Ogińska (zm.  1681), wojewodzina trocka, 
natomiast wpłynęła na swego męża — Marcjana Aleksandra z Kozielska, by zmie-
nił wiarę na katolicką i  „oświecony przez nią, jako Terram Gigantum, Schizmę 
przeklętą [...] odrzucił i podeptał”. Warto dodać, że Ogińscy niedługo po tym wy-
darzeniu stracili dziecko, a Marcibella obawała się, by pogrążany w żalu i rozpaczy 
mąż nie odebrał śmierci dziecka jako kary za odejście od wyznania, w którym do 
tej pory trwał276. Również Dorota Gnińska (zm. 1679), wojewodzina chełmińska, 
wpłynęła na zmianę wiary przez swego męża Jana, wojewodę chełmińskiego, przez 
co „Jaśnie Wielmożnemu Małżonkowi swemu w podobnych okazjach do odważ-
nego wszystkich dyspozycji Boskich, choć przykrych, znoszenia powodem była”277.

Często też gorliwe katoliczki wypraszały u Boga łaskę nawrócenia nie tylko dla 
swych krewnych, ale także ludzi z najbliższego otoczenia. Tak postąpiła Ludwi-

272 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 294, s. 298.
273 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 28–29.
274 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 17–18.
275 [Augustyn Wituński], Dla Wieczney Pamięci..., k. [C4].
276 [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila..., k. B2v; k. C3v.
277 [Adam Przeborowski], Kłosy Chrzesciańskiey Poboznosci..., k. B2. Zob. też testament Marci-

belli Anny Hlebowiczówny Ogińskiej, wojewodziny trockiej, spisany w Rosi 28 VIII 1681, AGAD, 
AR XI, sygn. 38, k. 129.
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ka z Bnina Opalińska (zm. 1676), starościna międzyrzecka, która mając w swoim 
otoczeniu osobę pozostającą w herezji, „chcąc ją do wiary Katolickiej pociągnąć, 
postanowiła pościć za nią, aby ją Bóg do wiary Katolickiej przyłączył”278. Podobnie 
czyniła Zofi a z Mielca Chodkiewiczowa (zm. 1618), wojewodzina wileńska, która 
„miewała pociechę, gdy od niedowiarstwa, herezji i odszczepieństwa staraniem jej 
do prawowiernej wiary Katolickiej [ludzie — U. K.] nawracali się”279.

Zdarzały się także praktyki walki z innowiercami, tak bowiem postępowała Ka-
tarzyna Szczawińska (zm. 1661), starościna łęczycka, która jako gorliwa i głęboko 
wierząca katoliczka „złością się heretycką brzydząc”, zwalczała ją na każdym kroku280.

Formą pobożności było ponadto oddawanie się wielogodzinnym modlitwom 
i rozmyślaniom na tematy religijne. Ważne było również zaniechanie spotkań to-
warzyskich oraz zachowanie skromności i powściągliwość w życiu codziennym. 
Religijność Anny Marii z  Zięblic Oraczowskiej (zm.  1664) docenił bernardyn 
Franciszek Kochanowski i podczas głoszenia kazania na jej pogrzebie zaznaczył, 
że za życia zdobiła „dom swój przykładną pobożnością”281. Podobnie uczynił je-
zuita Stanisław Ostrożański, który podczas pogrzebu Maryny z Obryńskich So-
kolińskiej powiedział, że „o nabożeństwie tej sławnej Matrony bezpiecznie rzec 
mogę, częściej z  Panem Bogiem, z  Najświętszą Matką, ze  Świętymi Bożymi, 
a niżeli z  ludźmi rozmawiała”282. Elżbietę z Niewierskich Kęssowską (zm. przed 
27 II 1659) natomiast kaznodzieja Andrzej Skato nazwał „duchowną Amazonką”, 
ze względu na jej pobożność, którą można było poznać „po Oczach wstydliwych 
[...], po milczących Ustach [...], po pracowitych i na usłudze Przyjacielskiej za-
bawnych rękach [...], po Nogach do Nabożeństwa ochotnych [...] i po sercu Boską 
i bliźniego pałającym miłością”283.

Istotne w  praktykach religijnych były pielgrzymki do miejsc kultu. Od 
XVII wie ku wzrosła bowiem popularność tzw. loca sacra, czyli miejsc oraz obiek-
tów (obrazów, krucyfi ksów, fi gur świętych) słynących z cudów i łask, które przy-
ciągały ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Peregrynacje miały zarówno cha-
rakter dziękczynny — za otrzymane już dary, jak również proszalny, gdzie mo-
dlono się przede wszystkim o zdrowie i ogólną pomyślność. Kobiety zazwyczaj 
odbywały pielgrzymki w imieniu swoim, swych mężów lub dzieci. Powszechnie 

278 [Tomasz Młodzianowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] Pani Ludowiki z Bnina Opaleńskiy Sta-
rosciny Międzyrzeckiy [...] Societatis Jesu, Z Dozwoleniem Starszych, W Poznaniu W Drukarni Kole-
gium Societatis Iesu Roku Pańskiego 1677, Poznań 1677, k. Cv.

279 [Stanisław Rochowicz], Kazanie przy Exequiach [...] Zofi ey z  Mielca Chodkiewiczowey..., 
k. B2v.

280 [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą..., s. 21.
281 [Franciszek Kochanowski], Korona Sowita Z Honoru..., s. 387.
282 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. C.
283 [Andrzej Skato], Bohatyrka Duchowna Przy załosnych Exequiach..., k. Cii.
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czczonym i znanym w Polsce miejscem kultu była Jasna Góra284. Peregrynacje do 
miejsc świętych, „oblane nie raz łzami skruszonymi”, wykonywała Teresa Małgo-
rzata z Przyłęka Męcińska (zm. 1667), podkomorzyna wieluńska, o czym wspo-
mniał Sebastian Stawicki285. Pielgrzymkami — często w nędznych szatach i na boso 
— trudniły się także Dorota z Ojźrzanowa Barżyna (zm. 9 IV 1613), wojewodzina 
krakowska, Zofi a z  Mikołajewskich Zalewska (zm.  przed 4  II 1647), pisarzowa 
ziemska sieradzka, księżna Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (zm. 1694) oraz 
Maria Anna z Kazanowskich Jabłonowska (zm. 1687), wojewodzina i generałowa 
ziem ruskich. Prócz tego Jabłonowska co roku przeznaczała około dziesięciu dni 
na rekolekcje, podczas których pogłębiała swoją wiarę, a będąc jeszcze w młodym 
wieku, obrała sobie Maryję za „Patronkę i Matkę [...] I jej się dobrowolnym ślu-
bem za niewolnicę oddawszy, codziennie do niej różne odmawiała modlitwy”286. 
Wspomnieć wypada również Mariannę z Miaskowa Koźmińską (zm. 1685), która 
coroczne rekolekcje, trwające około ośmiu dni, „z nabożeństwem, z zapałami, ku 
Bogu i jego miłości” czyniła287.

W  ramach podsumowania należy stwierdzić, że pomimo podkreślania przez 
autorów oracji funeralnych głębokiej religijności wśród kobiet baroku, tak na praw-
dę nie jesteśmy w stanie określić, jaka była rzeczywistość. Stąd w większości przy-
padków musimy przyjąć „za pewnik” to, co zostało w tych źródłach zawarte. Choć 
wiara opisanych powyżej szlachcianek, a także stosowane przez nie praktyki były 
dość powierzchowne i dewocyjne, należy uznać, że religia katolicka z całą jej obrzę-
dowością, ceremoniałem i świętami wyznaczała rytm ich życia codziennego. Była 
też dużo bardziej żarliwa niż u mężczyzn. Ponadto natura, temperament i charakter 
kobiet powodował, że były one bardziej podatne na przyjmowanie religijnych treści. 
Podkreślić wypada także, że religijność kobiet była jedną z niewielu sfer, w której 
mogły się one swobodnie spełniać. Podczas stosowania praktyk religijnych czuły się 
bowiem nareszcie wolne, nawet jeśli robiły to wbrew mężczyznom, którzy sprawo-
wali nad nimi opiekę. Podobnie było wśród ewangeliczek, które żywo angażowa-
ły się w działalność zborów, przede wszystkim na terenie Wielkopolski i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Religia stanowiła również ważny czynnik w życiu kobiet ubo-
gich lub samotnych, żyjących poza rodziną (panny, wdowy), które szukały dla siebie 
oparcia społecznego np.  w  bractwach dewocyjnych działających przy kościołach. 

284 Na ten temat zob. A.  J. Zakrzewski, Pielgrzymka i  folklor pątniczy w świetle siedemnasto-
wiecznych „przewodników” do Jasnej Góry Częstochowskiej, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kul-
turze dawnej Europy, pod red. H. Manikowskiej, H. Zaremskiej, Warszawa 1995, s. 210–220.

285 [Sebastian Stawicki], Przeprawa Lądem y wodą..., k. E2.
286 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 20; [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego 

Domu..., k. D2; [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony..., k. A2v.; [Mikołaj Bernett], Obraz 
świątobliwego życia..., s. 20, s. 24, s. 37.

287 [Jan Janiszowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Maryanny z Miaskowa Kozminskiey..., k. [C4].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Cechy i cnoty szlachcianki w oracjach pogrzebowych

306

Konfraternie dawały im bowiem poczucie wspólnoty i zmniejszały wrażenie izolacji. 
Największą popularnością w tym czasie cieszyły się bractwa różańcowe, św. Anny 
i św. Trójcy, których najwięcej powstało w Krakowie, we Lwowie i Poznaniu.

3.3.3. Miłosierdzie
„W Miłosierdzie obleczona była”288

Cnota miłosierdzia, jak powiedział reformat Franciszek Rychłowski, jest „ze wszyst-
kich cnót moralnych najdoskonalsza, [...] a  zatym względem inszych cnót [jest 
to — U. K.] najjaśniejsze słońce”289. Człowiek miłosierny zaś zdaniem Sebastiana 
Stawickiego „i na ostatnim nie będzie poruszony Sądzie, bo nogi jego marmuro-
we”290. Stąd kobiety zobowiązane były do działalności dobroczynnej wobec po-
trzebujących oraz hojności na rzecz instytucji kościelnych. Pomoc należało oka-
zywać przede wszystkim ubogim, chorym, sierotom, wdowom i więźniom, gdyż 
„nie masz nic, co by godniej Najjaśniejsze Majestaty pochwalić mogło, nad hojność 
przeciw ubogim i nędznym”291. Prócz tradycyjnego rozdawania jałmużny miłosier-
dzie przybierało także postać nawiedzania szpitali i pielęgnowania chorych (cza-
sem na zakaźne choroby), ułomnych, kalekich i sierot. Kobiety w XVII wieku były 
wrażliwe na potrzeby ludzi biednych i schorowanych, dlatego łożyły pieniądze na 
ich leczenie, gdyż „Bóg kazał być hojnym i miłosiernym przeciwko sobie samemu 
w osobie ubogiego żyjącemu”292. Inną formą miłosierdzia było udzielanie pomocy 
więźniom i skazanym na śmierć, opieka nad zubożałymi studentami oraz wynaj-
mowanie patronów, którzy w trybunałach bronić mieli spraw ludzi najuboższych, 
sierot i wdów. Cnota miłosierdzia w baroku widziana była przez pryzmat dobro-
czynności Maryi, a kobiety prowadzące działalność fi lantropijną wierzyły, że „jakie 
tu na świecie miał kto zasługi, cnoty, świątobliwości, jakie ważył koszty jałmużn 
i dobrych uczynków, jak doskonałego w miłości Bożej i bliźniego miał rzemieślni-
ka, taką też w niebie ma zapłatę, tak też wiele chwały Bożej zażywa, tak też blisko 
twarzy Bożej jest, tak wielki i dostatni pałac ma w niebie”293.

288 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem..., s. 12.
289 Tamże, s. 9.
290 [Sebastian Stawicki], Poray Wesołego Libanu Lubiczowską Zdobiący Podkowę, Ktorą Wiecz-

ney Sławy y Pobożności w tym Libanie utretowany zostawiła trop Pobożnie zmarła [...] P. Barbara 
z Ługow Męcinska Ten śmiertelnością nadwiędły z nowu na wieczney Pamiątki przechackę pod Lubi-
czowską zakwitły Podkową W Kościele farnym Brzeznickim Przez [...] Zakonu S. Pawła Pierwszego 
Pustelnika, Kaznodzieie na Iasney Gorze Częstochowskiey. Dnia 4. Grudnia. Roku 1662 [...], [Kra-
ków, po 12 III 1663], k. C2.

291 [Adrian Pikarski], Naiaśnieysze Zwierciadło Maiestatu..., k. E.
292 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Lew Wesoło odchodzący..., k. C3.
293 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. D–k. Dv.
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Często magnatki i zamożne szlachcianki rezygnowały z wystawnego życia, bo-
gatych strojów i dalekich podróży — przekazując spore sumy na działalność fi lan-
tropijną. Zdarzało się, że ubogim przekazywały nie tylko pieniądze, ale także ob-
darowywały ich odzieżą. W mowach pogrzebowych wyczytać możemy ponadto 
o praktyce zapraszania żebraków do swego domu, wspólnego z nimi ucztowania, 
czy też przy okazji Wielkiego Czwartku — obmywania im stóp. Szeroką działal-
ność dobroczynną prowadziła Anna Jadwiga Woynianka Sapieżyna (zm. 1642), 
wojewodzina brzeska, która nie czekała „choroby, ale i we zdrowiu wielkie i ob-
fi te [...] Jałmużny czyniła, a nie z ucisku Poddanych, ale z Szkatuły swej własnej 
[...], z pracy i z zabiegów gospodarstwa swego”294. Maria Anna z Kazanowskich 
Jabłonowska (zm. 1687), wojewodzina i generałowa ziem ruskich, „dobre mienie 
nie na zbytki ani na wymyślne stroje, ale na miłosierne uczynki rozdawała”, stąd 
„jałmużny prawie codziennie ubogim, sierotom i opuszczonym ludziom dawać 
roskazowała, i  sama kryjomo oka  się ludzkiego i  próżnej chwały strzegąc, ręką 
swoją sypała”295. Regina Wołłowiczówna Kurczowa (zm. przed 11  II 1631), sta-
rościna upitska, zaś „rękę swoją wyciągnęła i dłoń otwartą miała do ubogich”296. 
Podobnie Barbarę z Pilcy Przyłęcką (zm. przed 17 II 1650), kasztelanową oświę-
cimską, opisał kaznodzieja Jan Chryzostom Bodzenta. Głosząc mowę na jej po-
grzebie, powiedział, że „nigdy przed ubogim rąk swoich nie ściskała, zawsze je 
miała otwarte”, stąd „żadnego nigdy żebrzącego, kiedy mogła, darmo nie opuściła, 
na każdy rok ubogim w majętnościach swoich suknie i  inną odzież dawała, na 
każdy rok ich nogi [...] przykładem Zbawicielowym omywszy, w Wielki Czwartek 
przy Hojnej jałmużnie częstowała [ponadto — U. K.] kilka razy ich [...] własnymi 
rękami omywała, a to wszytko tak tajemnie, że o tym ledwo kto wiedział kiedy”297. 
Podobnie postępowały Gryzelda z Wodyńskich Sapieżyna (zm. przed 26 IV 1633) 
oraz Marcjanna z Daniłowiczów Koniecpolska (zm. 1646), wojewodzina ruska. 
Przy czym druga z wymienionych kobiet gościła w swym domu ubogich nie tylko 
w Wielkim Tygodniu, ale także w wigilię Bożego Narodzenia oraz w „dni świętych 
Patronów swoich”298. Anna Kandzierzawska Tyszkiewiczowa (zm. 1653), marszał-

294 [Dominik Krasucki], Sakrament W Smierci A Smierc..., s. 373.
295 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 14, s.18.
296 [Marek Korona], Kazanie Xiędza [...] Pisma Swiętego Doctora, Wikariego y Gwardiana Kon-

wentu y Kościoła Naswiętszey Panny w Wilnie Braciey Franciszka Swiętego. Na pogrzebie [...] P. Re-
giny Wołłowiczowny, Ostaphiowey Kurczowey, Starościney Upitskiey. W Grodnie W Kościele Oycow 
Bernardinow Dnia 11. Lutego. Roku 1631, za pozwoleniem Starszych, [Wilno, b.dr., po 20 II 1631], 
k. [B4]v.

297 [Jan Chryzostom Bodzenta], Białogłowa Męzna W rzadkowidaney Bogoboyności..., s. 286, 
s. 288.

298 [Jakub Olszewski], Tytuł Po Tytułach Naleziony..., k. E3, oraz [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Ka-
zanie Na Pogrzebie [...] P. Martiany Daniłowicowney Koniecpolskiey..., s. 10–11.
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kowa słonimska, natomiast często w „Wielki Czwartek szpitale wizytując, wprzód 
ze  wszystkimi Różaniec święty mówiła, potem z  Córkami pobożnymi nogi ich 
umywała, całowała, karmiła i jałmużnę darowała”299.

Niektóre kobiety przeznaczały sporą część swego majątku również na pokry-
cie leczenia ubogich poddanych. Zofi a z Mikołajewskich Zalewska (zm. przed 4 II 
1647), pisarzowa ziemska sieradzka, „pewnych ubogich na pewnych miejscach 
miała, których doroczną jałmużną, koszulami, sukniami opatrywała [...] na po-
trzeby poddanych niezamknione oko miała, w chorobach opatrować kazała, da-
wała tak, że ją za matkę, nie za Panią mieli”300. O Barbarze z Zochowskich Min-
toft owej Czyżowej (zm. przed 4 II 1677), podkomorzynie wileńskiej, bernardyn 
Adrian Kondratowicz wspomina natomiast, że „utrapieni mieli u niej i pociechę 
i pomoc, [...] [gdyż — U. K.] wszystkie dobre uczynki u niej gniazdo, rezydencję 
i stolicę sobie były założyły”301.

Część kobiet interesowała się także losem więźniów. Zdarzało się, że osobiście 
ich odwiedzały bądź też przeznaczały na ich uwolnienie sporą sumę pieniędzy. 
Dramatyczna sytuacja więźniów chrześcijańskich przebywających w  Kamieńcu 
i  na Krymie zainteresowała Katarzynę z  Sobieskich Radziwiłłową (zm.  1694), 
stąd na ich okup, jak zaznaczył kaznodzieja Piotr Dunin, księżna przekazała wie-
le pieniędzy302. Podobnie na wykup więźniów niemałą sumę przeznaczyła Zofi a 
z Druckich Lubeckich Laskowska, żona Pawła, co podkreślił na jej pogrzebie je-
zuita Michał Ginkiewicz303. Dorota z Ojźrzanowa Barżyna zaś „do więźniow sama 
często chodziła [...] i  cieszyła ich nauką i  jałmużną”304. Również wielką dobroć 
„wszystkim utrapionym, więźniom, ubogim, poddanym, chorym pokazywała” 
Barbara ze Żmigrodu Mniszkowa (zm. 1653), starościna sanocka. Odznaczała się 
ona także wieloma cechami, spośród których kaznodzieja Franciszek Rychłowski 
wymienił — mocną wiarę, sprawiedliwe sądy, nieobłudną przyjaźń, szczerą mi-
łość i gorące miłosierdzie305.

Wspieraniem szpitali, klasztorów oraz ubogich wdów i sierot zajmowały się 
Elżbieta Myszkowska i Maryna z Obryńskich Sokolińska. O pierwszej z wymie-

299 [Rajmund Zajączkowski], Morze Od brzegu śmiertelności..., k. D.
300 [Paweł Kaczyński], Strzała Zacnego Domu..., k. [C4].
301 [Adrian Kondratowicz], Mistrzini Zycia Y Smierci..., k. [B4].
302 [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony..., k. B2, oraz [tenże], Tarcze Się Świecą Y 

Przy walnych Exequiach ostatnich [...] Na Ołyce y Nieświeżu Księzny Katarzyny Sobieskiey Radzi-
wiłowey W. X .L. Podkanclerzyney y Hetmanowey, Hrabiny na Szydłowcu, Mirze, y Biały. Smiertel-
ne cienie splendorem swoim rozpędzaią. Pokazał to na Książęcey Ambonie [...] Societatis Iesu Dnia 
20 Miesiąca Stycznia w Nieswiezu Roku Pańskiego 1695, Warszawa [po 28 IV 1695], k. Ev.

303 [Michał Ginkiewicz], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci..., k. E2.
304 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 40.
305 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Lew Wesoło odchodzący..., k. B3; k. [B4].
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nionych kaznodzieja Hiacynt Mijakowski wspomniał, że „cokolwiek zgoła dał Pan 
Bóg dobrego, to wszystko na ubóstwo i różne a pobożne uczynki obróciła”306. Po-
dobnie postępowała księżna drucka, która „rękę swoją otworzyła niedołężnemu 
i dłonie swoje rościągnęła do ubogich — do tych, co odprawują w Klasztorach, 
i do tych, co w Szpitalach, i do tych, co łażą po drogach — wdowom ubogim i sie-
rotkom prawie matką była, jako matka żywiła. Jako matka do dobrego przykładem 
swoim świętym wiodła. Jako matka pilno ubogich sierotek strzegła”307. Tego typu 
pomocy udzielała także Katarzyna Szczawińska (zm.  1661), starościna łęczyc-
ka, która „do Klasztorów i Szpitali obfi te posyłała Jałmużny, tą intencją odzieżą 
i płaszcze na kilkanaście ubogich jakoby doroczną dawała barwę, nadto żadnego 
bez pociechy i posilenia z dworu swego Pańskiego opuszczać nie kazała”308.

Częstą praktyką, jak wskazują źródła, była także osobista opieka medyczna pań 
nad swoimi poddanymi. Reformat Ludwik Różycki, głosząc kazanie na pogrze-
bie Heleny z Raciborska Tarłowej (zm. 1677), zaznaczył, że „była tym Miłosierdzia 
promieniem ozdobiona ta Przezacna Pani, gdy nie tylko hojne i Pańskie ubogim 
[...] jałmużny czyniła, ale też o chorych po swoich zwłaszcza dowiedziawszy się ma-
jętnościach, sama rękami własnemi rozmaite gotowała im lekarstwa, plastry robiła, 
wódki posyłała, zubożałych [...] opatrywała, ratowała [i] Pańską swoją, gdy tego 
było potrzeba, broniła protekcją”309. Tak żyła również Anna Teofi la z Przyjem Rup-
niowska (zm. 1670), starościna lelowska, która „gdzie wiedziała potrzebę, ile mogła 
Wdowom, Sierotom, Kalikom, odzienie, pożywienie, ratunek dawała. O chorych 
w domu swoim wielkie staranie czyniła, nawiedzała sama, gdy mogła, a gdy nie 
mogła, pytać się kazała, i potrzeby ich pilnie wedle możliwości opatrywała”310.

Zatem okazywanie miłosierdzia ubogim, cierpiącym i  chorym stanowiło 
uświęconą zasadę postępowania chrześcijanina, którą silnie podkreślał Kościół 
katolicki. Powstała w ten sposób więź społeczna miała niwelować różnice między 
bogatymi a ubogimi, między silnymi a słabymi. Wszelkie uczynki miłosierdzia 
prowadzić miały do zbawienia, stąd dobroczynne kobiety wierzyły, że poprzez 
pomaganie biednym i potrzebującym osiągną szczęście wieczne. W taki sposób 
swoją fi lantropię tłumaczyła Angela Febronia z  Koniecpolskich Wielopolska 
(zm. 1663), stolnikowa koronna, w której „nic bardziej nie jaśniało [...] jako li-
tość, miłosierdzie, i dobrotliwość”, a czyniąc dobro, „smakowała sobie Boga i ona 
smakowała Bogu”311.

306 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 61–62.
307 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. Dv.
308 [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą..., s. 22.
309 [Ludwik Różycki], Przenosiny Złotey Sześćpromienistey Gwiazdy..., s. 17–18.
310 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem..., s. 22–23.
311 [Franciszek Wolsciusz], Podkowa Przy kresie dopędzonym..., k. C2–k. C2v.; [Franciszek Ry-

chłowski/Rychłowiusz], Pożyczana Rzecz, Wiernie Panu..., s. 38.
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Zamożne magnatki i  szlachcianki to także donatorki na rzecz instytucji ko-
ścielnych oraz fundatorki i opiekunki szpitali, szkół i burs. Fundacje na rzecz ko-
ściołów kobiety czyniły często jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy oraz 
w myśl zasady, że „kto klasztor funduje, Kościół zmuruje, poświęci, ozdób nada, 
Sługi Boże żywi”, może spodziewać  się błogosławieństwa bożego, pokoju i  po-
mnożenia rodziny312. Hojność dotyczyła także darowania świątyniom wszelakich 
paramentów kościelnych, takich jak — kielichy, monstrancje, kosztowne lampy 
przed ołtarz oraz drogie materie na szaty mszalne. Zamożne szlachcianki fundo-
wały ponadto kościoły, klasztory, kaplice i bogato zdobione ołtarze, które stawiane 
były w ich dobrach. Na okres potrydencki przypada rozkwit magnackich i ksią-
żęcych fundacji. W  latach 1600–1772/73 powstało w  Polsce około 650 nowych 
fundacji klasztornych, z czego przynajmniej 440 było pochodzenia magnackiego 
i szlacheckiego313.

Popularną formą fundacji było przeznaczenie sporych środków na założenie 
klasztoru lub budowę kościoła. Często zamożne magnatki i  szlachcianki szyły 
i haft owały antepedia, ornaty i komże, a także łożyły na remonty zrujnowanych 
lub podupadających świątyń bądź kaplic. Zdarzało się również, że majętne dzie-
dziczki przekazywały na rzecz klasztorów bogate zasoby biblioteczne. Taka sytu-
acja miała miejsce w przypadku Marianny na Lisnowie Berzewicówny (Berżewi-
cówny) (zm. 1648), która rodzinny księgozbiór „na kilka tysięcy ksiąg” szacowany 
przekazała do klasztoru lubawskiego314. Za hojną funadorkę natomiast, która zało-
żyła „warsztat na Krucyfi ksy”, czyli klasztor św. Benedykta w Jarosławiu, uchodziła 
zdaniem jezuity Wojciecha Czarnockiego księżna Anna ze Sztemberku Ostrogska. 
Kaznodzieja zasugerował także, by  benedyktynki pieczętowały  się herbem swej 
fundatorki, czyli trzema krzyżami, gdyż jest to godny znak dla klasztoru. We-
dług rejestrów sporządzanych w kościele św. Jana w Jarosławiu nieboszczka „na 
każdy rok tyle dawała czerwonych złotych Kościołowi, ile lat żyła, okupując lata 
u Boga”. Świątyni podarowała także klejnoty, złotą monstrancję wykładaną drogi-
mi kamieniami, diamentami i rubinami, srebrne kielichy oraz jedwabne tkaniny 
na „ozdobę ołtarza i Kapłana”315. Zofi a z Mielca Chodkiewiczowa również była 

312 [Marcin Hincza], Złota Korona Abo Kazanie..., k. [D4].
313 Por. K. Sokołowska, Świeckich drogi do świętości..., s. 141–143.
314 [Hiacynt (Jacek) Sierakowski (Sieracovius)], Prezenta Wielocnot Przezacnego Domu Berze-

wicow Y Jaśnie urodzoney Panny Jey Mci Panny Marianny Berzewicewney w Xięstwie Pruskim na 
Lisnowie za żywota, nadzieia, że y po śmierci w Niebieskim Indigenacie pewney dziedziczki. W Ko-
ściele Lisowskim Przy pogrzebowym Akcie na wtorych obsequiach siodmego dnia Października. Roku 
Panskiego 1648. Przez [...] Dominikana Th eologa na ten czas Kaznodzieię Chelminskiego Z Ambony 
[...], [Toruń, po 4 III 1649], k. D.

315 [Wojciech Czarnocki], Malogranat Abo Kazanie Przy Exequiach [...] P. Anny ze Sztemberku 
Xiężny Ostrogskiey..., k. [B4]; k. C2v.
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szczodrą fundatorką. Wspierała bowiem sporymi datkami kolegia we Lwowie, Ja-
rosławiu, Lublinie i Nieświeżu. W Wilnie przekazała dużą sumę pieniędzy i srebra 
na wymurowanie kościołów św. Szczepana, św. Kazimierza i św. Jana. Legowała 
ponadto pewną sumę pieniędzy na budowę kościoła w Mielcu, zainicjowała spro-
wadzenie zakonu ojców augustianów do Bychowa, a także obfi cie wspomogła kla-
ryski w kościele św. Andrzeja, bernardynki w kościele św. Agnieszki w Krakowie 
oraz benedyktynki w Nieświeżu, Wilnie, Kownie i Jarosłwiu316. Dom Magdaleny 
z Zakliczyna i  jej męża Jana Stradomskiego nazwany został zaś przez Francisz-
ka Rychłowskiego „jedną wszystkich zakonników spiżarnią”, ponieważ hojnie 
wspomagali oni zakony dominikanów, franciszkanów, bernardynów, karmelitów, 
augustianów i reformatów. Stradomska prowadziła ponadto szeroką działalność 
dobroczynną, wspierając wdowy, sieroty, ludzi chorych i kalekich317.

Jędrzej Cyrus, piewca na pogrzebie starościny Elżbiety z Podbereskich Tarnow-
skiej (zm. 1645), wyjaśnił, że skoro jako kobieta „służyć koło Ołtarza nie mogła, 
złote naczynia Ołtarzowi obmyśliła”. Stąd bohaterka jego mowy „do Naświętszej 
Panny Częstochowskiej naznaczyła Lampę szczerozłotą, aby tam wiecznemi czasy, 
na jej Nabożeństwa oświadczenie przed Cudownym Obrazem Królowej Anielskiej 
ustawicznie gorzała. Tamże złoty także Kielich z Pateną oddała, dla odprawowania 
na nim Ofi ary Przenaświętszej”318. Również Zofi a Duninówna z Wielkiego Skrzyn-
na Olszowska (zm.  1671), kasztelanowa spicymierska, „co było Boskiego, Panu 
Bogu oddawała”. Wśród jej darów znalazły się zatem — „bogate aparaty, jedwa-
biem i złotem szyte obrusy [oraz — U. K.] [...] srebrne vota”319. Anna z Jakubowic 
Ligęzina (zm. przed 23 III 1638), podskarbina wielka koronna, natomiast wyłożyła 
fundusze na wymurowanie kaplicy w Wojciechowicach, „w której na wieczne cza-
sy Godzinki Naświętszej Panny czterej Kapłani z własnych jej dochodów śpiewać 
będą”. W Janikowicach zbudowała ponadto szpital dla ubogich. W swym testamen-
cie zaś, do Kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie „srebra nadała na wieczne czasy 
[i] fundację na Muzykę uczyniła, aby na tym miejscu, gdzie ona przed śmiercią 
chwałę Boską opiewała i po śmierci w niebie chwalące Boga słyszała”320.

Wysokość sum przekazywanych na szczytne cele uzależniona była od zamoż-
ności fundatorki. Zdarzało się dość często, że dary przekazywane na klasztor, ko-
ściół lub kolegium dobrodziejka wykonywała sama lub zlecała to pannom ze swego 

316 [Stanisław Rochowicz], Kazanie przy Exequiach [...] Zofi ey z  Mielca Chodkiewiczowey..., 
k. [B4]–k. [B4]v. Zob. też W. Dobrowolska, Chodkiewiczowa Zofi a z Mieleckich (z Mielca), [w:] Polski 
słownik biografi czny, t. 3, pod red. W. Konopczyńskiego, Kraków 1937, s. 371–372.

317 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Stroy Białogłowski A oraz y Męski..., k. C3v.–k. [C4]; 
[Marcelin Trapola], Prodom Albo iedno do Nieba..., k. Bv., k. [C2].

318 [Jędrzej (Andrzej) Cyrus], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem..., s. 18.
319 [Franciszek Wierusz Kowalski], Łabęc w Roskosznym Korony..., k. C2.
320 [Marcin Hincza], Kleynot Koronny Abo Kazanie..., k. B3–k. B3v.
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dworu. Popularną formą pomocy było także oddanie ziemi pod budowę świątyni 
bądź posyłanie żywności do danego zgromadzenia, czy też instytucji świeckiej. Fi-
lantropia zamożnych dam widoczna była również we wspomaganiu szpitali i ludzi 
pogrążonych w nędzy. Za szczególnie hojną uchodziła księżna Katarzyna z Sobie-
skich Radziwiłłowa (zm. 1694), która „na chwałę Bożą, na Kościoły i ozdoby ich 
od złota, srebra, diamentów, aparatów bogatych, na Fundacje różne w  Koronie 
i Litwie, na niepospolite jałmużny, posagi, wstydzących się żebrać — supplementy 
znaczne, przez wszystkie życia swego lata — blisko milion wysypała”. W Kolegium 
Nieświeskim zafundowała ponadto ołtarz oraz przekazała tam złotą monstrancję 
obsypaną diamentami. Podarowała tam także szczerozłoty pacyfi kał oraz dużo 
srebra321. O Marii Annie z Kazanowskich Jabłonowskiej (zm. 1687), wojewodzi-
nie i generałowej ziem ruskich, kaznodzieja Mikołaj Bernett wspomniał, że „sama 
[...] ręką swoją robiła i szyła, niektóre na kielichy apparamenta, pale, puryfi katerze, 
chusteczki, i do różnych kościołów rozdawała”. Nieboszczka przekazała także Kole-
gium Jezuickiemu we Lwowie drogie szaty po swej zmarłej córce Helenie, z których 
wykonano kapy, antepedia i ornaty322. Marcelian Doroszewski w oracji poświęco-
nej Zofi i Zienowiczównie Słuszczynie (zm.  przed 14  I  1642), wojewodzinie no-
wogrodzkiej, zaznaczył zaś, że nieboszczka wspomagała fi nansowo dominikanów, 
franciszkanów, karmelitów, bernardynów i  jezuitów. Wspierała także fundusze 
dla wdów, sierot i żebraków szpitalnych. Były to datki w postaci drogich strojów 
i klejnotów. Zmarła nie była obojętna również wobec ludzi potrzebujących, dlate-
go „chorych uzdrowiła, głodnych nakarmiła, pragnących napoiła, nagich odziała, 
utrapionych ucieszyła”. Interesował ją też los młodych panien, które przyjęła do sie-
bie na wychowanie. Część z nich — te najpoczciwsze, oddała do zakonu, pozostałe 
zaś korzystnie wydała za mąż. Za swe zasługi i dobroć wojewodzina zasłużyła sobie 
na miano „żywego konterfektu wszystkich białej płci cnót i postępków szlachec-
kich”. Swą nieposzlakowaną opinię zbudowała bowiem na religijności, mądrości 
i dobroci dla ludzi i Kościoła323. Podobnie czyniła Anna Teofi la z Przyjem Rup-
niowska (zm.  1670), starościna lelowska, która dawała jałmużny dominikanom, 
franciszkanom, bernardynom, karmelitom, augustianom oraz reformatom, stąd 
dom jej „mógł nazywać się jedną wszystkich Zakonników spiżarnią”324.

321 [Piotr Dunin], Lament Nad Syonem Podniesiony..., k. B2; [tenże], Tarcze Się Świecą Y Przy 
walnych..., k. C2v.; k.E. Zob. też D. Garbusińska, Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa — kobieta 
dwóch epok, [w:] Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 
nr 726, Historia XLVII, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław 1984, s. 167–173. Szerokie wiado-
mości na temat działalności dobroczynnej i  fundacyjnej Radziwiłłowej podaje także J.  Jaroszuk, 
Radziwiłłowa Katarzyna..., s. 394–396.

322 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 35–36.
323 [Marcelian Doroszewski], Powazna Senatorka W Trzech Bramach..., s. 306–308, s. 317.
324 [Franciszek Rychłowski/Rychłowiusz], Peregrynacya Do Niebieskiego Ieruzalem..., s. 22–23.
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Michał Wojniłowicz w kazaniu poświęconym Marcibelli Annie Hlebowiczów-
nie Ogińskiej (zm. 1681), wojewodzinie trockiej, wspomniał, że czyniła fundacje 
na Societatis Iesu w  Mińsku i  dominikanów w  Trokach325. Podobnie postąpiła 
Katarzyna Szczawińska, starościna łęczycka, która „do Kościoła Konieckiego [...] 
kosztowne swoje darowała szaty, a na zachowanie Przenajświętszego Sakramentu 
bogaty roztruchan ofi arowała”. Ponadto do Kościoła Staroskrzyńskiego, gdzie znaj-
duje się cudowny obraz Najświętszej Panny, oddała ozdobny kanak. Znaczny upo-
minek przekazała też wizerunkowi Matki Boskiej Częstochowskiej, a obrazowi Naj-
świętszej Panny Gidelskiej podarowała koronkę rubinową. Ofi arowała także sporą 
sumę pieniędzy na wsparcie zakonu reformatów oraz posłała wiele podarków do 
miejscowych kościołów. Pośród nich do najcenniejszych należały — bogaty ornat; 
własną jej ręką uszyty korporał oraz wykonane przez fraucymer nieboszczki alby, 
kielichy ołtarzowe i drogie kanaki na obrazach326. O Annie z Czacza Gajewskiej 
kaznodzieja Jan Różycki powiedział, że wspierała ona fi nansowo zakon ojców ber-
nardynów oraz czyniła jałmużnę na „Kościół Białecki z gruntu od niej odnowiony, 
do którego tysiąc złotych legowała; kościół Czacki ten, do którego dwa tysiące na-
znaczyła; Kościół Rydziński, któremu tysiąc złotych darowała; Kościół Ziemiński, 
któremu także tysiąc złotych zostawiła”. Nieboszczka odznaczała się również wielką 
dobrocią wobec ubogich. Stąd orator zaznaczył, że miała ona „ręce [...] szeroko na 
kształt Chrystusa w wielkiej Jałmużnie do Ubogich rozciągnione”327.

Hojną fundatorką była także Elżbieta z  Gosławic Wołłowiczowa, starości-
na żmudzka, która „obrusy, tuwalnie i  insze ochędóstwa kościelne sprawowała”, 
o czym poświadczyć może zdaniem kaznodziei Augustyna Wituńskiego — „ko-
ściół w Sokółce i w Pużaney [Prużanej — U. K.] gdzie fundusze wieczne uczyni-
ła [...] [oraz — U. K.] Kościół Kobryński i Żmudzki, gdzie apparaty Kosztowne 
sprawowała”. Zmarła oddała również sporą część pieniędzy na klasztory i szpitale, 
„do których często i znacznie Jałmużny czyniła, tak iż jako Matką ubogich dla Je-
zusa była”328. Elżbieta Myszkowska (zm. przed 11 I 1644), marszałkowa koronna, 
zaś w Pińczowie „kościół świętej Elżbiety — Patronki swej, przy szpitalu kosztem 
swym a niemałym zmurowała”. Ponadto zakonnikom „do klasztoru Pińczowskie-
go, świętego Pawła pierwszego Pustelnika, kilka tysięcy na wieczną za duszę swą 
ofi arę legowała”, a na „Skałce w Krakowie kilka tysięcy złotych łożywszy, Studium 
Th eologiae, fundowała”329. Anna z  Ruśca Lubomirska natomiast przekazała na 
rzecz zakonu św. Dominika w Krakowie wieś Wolicę. Wspierała także konwent 

325 [Michał Wojniłowicz], Rosa Bogu Y Ludziom Mila..., k. E.
326 [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz Ozdobny. Chwałą Polityczną..., s. 795 oraz [Józef Dam-

browski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą..., s. 29.
327 [Jan Różycki], Załobny Kataphalk..., k. C–k. Cv.
328 [Augustyn Wituński], Dla Wieczney Pamięci..., k. [C4] v.–k. D v.
329 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci..., s. 61–62.
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bocheński i płocki, co podkreślił w kazaniu na jej pogrzebie członek tego zakonu 
Hiacynt Mijakowski330.

Ważną i częstą formą pomocy było również fi nansowanie nauki zdolnej, ale 
biednej młodzieży. Hiacynt Przetocki, piewca na pogrzebie Zofi i z Warzymowa 
Szczawińskiej (zm. przed 22 III 1649), wojewodziny brzesko–kujawskiej, podkre-
ślił, że „była Matrona uweselająca każdego utrapionego. [...] Nie mówiła bowiem 
ta nikomu: młodyś — zarobiłbyś sobie, a nie zabrał”331. Również Zofi a Duninówna 
z Wielkiego Skrzynna Olszowska (zm. 1671), kasztelanowa spicymierska, wspie-
rała fi nansowo biednych studentów i fundowała im w szkołach pożywienie332.

W ramach podsumowania należy zaznaczć, że sytuacja religijna Rzeczypo-
spolitej w XVII wieku była dość skomplikowana. W kraju ścierały się bowiem 
prądy reformacji z  ideą odnowy katolicyzmu, a  na południowo–wschodnich 
kresach nabrzmiewały problemy prawosławia i unitów. W takiej sytuacji stałość 
w wyznawanej wierze uchodziła za jedną z największych i najważniejszych zalet 
białogłowy. Innymi oznakami kobiecej pobożności były troska o biednych, do-
broć i miłosierdzie. Do zalet religijnej matrony należała także ofi arność na rzecz 
Kościoła, klasztorów i szpitali, co czyniło z niej gorliwą fundatorkę, wspierającą 
swe wyznanie i jego duchowieństwo. Podobnie czyniły ewangeliczki, które za-
zwyczaj darowywały legaty na rzecz szpitali, szkół i zborów, kierując się bardziej 
użytecznością swoich zapisów i chwałą Bożą niż chęcią zapewnienia sobie sławy 
czy też zbawienia. Ewangeliczki bowiem zdecydowanie odrzucały dobre uczyn-
ki, jak również pośrednictwo świętych w drodze do osiągnięcia życia wiecznego. 
W ich przekonaniu grzech pierworodny był „zbyt głęboki, by mogły go znieść 
dobre uczynki, tak więc tylko głęboka wiara w odkupienie i  łaskę Bożą dawa-
ły szansę na zbawienie”333. Działalność charytatywna była dla kobiet również 
jedną z  najważniejszych form aktywności publicznej, dzięki której zyskiwały 
uznanie i szacunek w społeczeństwie. Poprzez przekazanie darów, inicjację po-
bożnych fundacji i rozdawanie jałmużny torowały sobie drogę do niezależności. 
Stąd publiczne praktykowanie miłosierdzia wybiegało daleko poza sferę życia 
domowego i uwalniało kobietę spod wpływu rodziny, stanowiąc ważny czynnik 
emancypacji..Miłosierdzie i praktyka miały także wymiar eschataologiczny, po-
nieważ warunkiem osiągnięcia życia wiecznego było, jak głosił Kościół katolic-
ki, czynienie dobra.

330 [Tenże], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 47–48.
331 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. E3v.–k. E[4].
332 [Franciszek Wierusz Kowalski], Łabęc w Roskosznym Korony..., k. C2–k. C2v.
333 Por. B. Popiołek, Wartości religijne w mentalności..., s. 294; M. Hintz, Pobożność, [w:] Ency-

klopedia katolicka, t. 15, pod red. E. Gigilewicza, Lublin 2011, s. 897.
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3.3.4. Bogobojność
„Białogłowa Boga się bojąca będzie chwalona”334

Najwyższą wartością uznawaną przez kobiety i szczególnie często powtarzającą się 
w źródłach był Bóg, którego obraz w mentalności kobiet baroku wiązał się z ziem-
ską sferą doświadczeń i  traktowany był jako integralna część doczesnego świa-
ta. Najczęściej, jak podaje B. Popiołek, Bóg postrzegany był „jako stwórca świata 
i człowieka („Bóg i Stworzyciel”), dawca życia i wyznaczający jednocześnie jego 
kres, sprawca wydarzeń i szafarz wszelkich dóbr”. Przejawem wielkiego szacunku 
wobec Boga był skrót DOM — Deo Optimo et Maximo — „Bogu Najlepszemu 
i Najwyższemu”, który dostrzec można na katolickich nagrobkach i epitafi ach oraz 
protestanckich płytach nagrobnych. Imię Boże czy też świętych patronów grawe-
rowano ponadto na obrączkach ślubnych i  pierścionkach. Boga przywoływano 
także zarówno przy okazji różnych świąt kościelnych (Boże Narodzenie i Wiel-
kanoc), jak i rodzinnych (śluby, narodziny dzieci, imieniny)335. Bogobojność była 
zatem kolejną cnotą charakterystyczną dla religijnych kobiet w  dawnej Polsce. 
Wszelkie jej przejawy widoczne były właściwie w każdej dziedzinie życia. Kobiety 
starały się przede wszystkim w niczym nie narazić się Bogu i nie sprowadzić na 
siebie nieszczęścia. Przejawem szacunku i bojaźni bożej była gorliwa modlitwa, 
pokora i postępowanie zgodne z dekalogiem.

Za bogobojną uchodziła Teodora Krystyna Sapieżyna (zm. 1652), podkanc-
lerzyna litewska, która „boskim, nie ludzkim oczom zawsze się starała przypodo-
bać”336. Tobiasz Czechowicz w kazaniu pogrzebowym poświęconym Zofi i z Wiel-
kiej Wsi Giżyckiej (zm. 1674), sędzinie wieluńskiej, wspomniał zaś, że „zawsze się 
stosowała do woli boskiej, świątobliwe życie prowadząc”337. O wielkiej miłości do 
Boga Marianny Tyzenhauzówny Tyszkiewiczowej (zm. przed 26 III 1670), mar-
szałkowej litewskiej, świadczą natomiast słowa kaznodziei Wawrzyńca Janowicza, 
którego zdaniem — „Bogiem, w Bogu i dla Boga żyła”338.

Kobiety starały się przestrzegać przykazań bożych, stąd w miarę swych moż-
liwości wystrzegały  się grzechu. Anna z  Jakubowic Ligęzina (zm.  przed 23  III 
1638), podskarbina wielka koronna, „od młodości miała to, aby Boga śmiertelnie 
nie obrażała i bardzo się zawsze grzechu tego strzegła”339. Dominikanin Hiacynt 
Mijakowski, piewca na pogrzebie Elżbiety Myszkowskiej, marszałkowej koronnej, 

334 [Stanisław Ostrożański], Kłosy Złote Przy Pogrzebie..., k. [B4].
335 B. Popiołek, Kobiecy świat..., s. 37–38; taż, Wartości religijne w mentalności..., s. 291–295.
336 [Aleksy Piotrkowczyk], Iasnosc [...] P. Th eodory Krystyny Hrabianki z Tarnowa Sapiezyny..., 

k. Ev.
337 [Tobiasz Czechowicz], Pole Buyney Pasze..., k. [B4]v.–k. C.
338 [Wawrzyniec Janowicz], Słonce W Znaku Niebieskim..., k. E2.
339 [Marcin Hincza], Kleynot Koronny Abo Kazanie..., k. B3v.
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nadmienił, że „w sercu tej świątobliwej Matrony niewypowiedziane delicje miewał 
Chrystus, bo go w Najświętszym Sakramencie przyjmowała z wielkim nabożeń-
stwem i skruchą serdeczną”340.

Ważne było akceptowanie swego losu z  pokorą, godzenie  się z  wolą Nieba 
i dziękowanie Bogu za wszelkie dary, które się od niego otrzymało. Przykładem 
świątobliwego życia było także stosowne i godne traktowanie drugiego człowieka. 
Wielkim posłuszeństwem wobec woli Nieba odznaczała się Anna z Ruśca Lubo-
mirska (zm. przed 3 II 1639), hrabina na Wiśniczu, która „wszystkie utrapienia 
swoje przyjmowała statecznie”341. Pokorna wobec Boga i  ludzi była także Maria 
Anna z Kazanowskich Jabłonowska, która „każdemu się uniżyć, choć w kondycji 
podlejszemu chciała, i gdy się trafi ło, że kogo z potrzeby zgromić słowy musiała, 
prędko mu słowy miękkimi nagradzała, nie mogąc tego ścierpieć, aby kto choć 
najmniejszy, miał jaką do niej urazę, co stąd pochodziło, że każdego przed Bogiem 
za lepszego niż siebie miała”342. Również wielką pokorą wobec Boga, odznacza-
ła się Barbara Naruszewiczówna Tyszkiewiczowa (zm. 1627), która, pomimo że 
była „Naruszewiczówną, Kasztelanką rodu zacnego, Tyszkiewiczową Wojewodzi-
ną Trocką i tak wielkimi honorami od Boga wszechmogącego uszanowana i na-
pełniona dobrami doczesnemi i dostatkami Pańskimi, pamiętała jednak, że nic 
tak wysokiego nie miała, co by od Dobra Najwyższego nie wzięła”343.

Zatem Bóg, jak pokazują źródła, obecny był właściwie we wszystkich kobie-
cych działaniach. Proszono go o opiekę w życiu rodzinnym, podczas podróży oraz 
we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach. W mentalności kobiecej utrwalił się wi-
zerunek Boga–sędziego, który wynikał z chrześcijańskiej eschatologii i wiązał się 
z pojęciem tzw. czterech rzeczy ostatecznych — śmierci, Sądu Ostatecznego, pie-
kła i nieba. Wierzono, że Bóg wszystko widzi, stąd jest w stanie ukazać każdy wy-
stępek i krzywdę ludzką. Jego sprawiedliwość zaś sięga czasów doczesnych i życia 
wiecznego, dlatego nie jest możliwe uniknięcie kary za popełnione grzechy. Ko-
biety, wierząc w boską nieomylność, były przekonane o  tym, że dobry uczynek 
zostanie nagrodzony, zły zaś ukarany i potępiony344. Wiara w boską wolę niosła 
ze sobą również optymistyczne elementy. Pozwalała bowiem ludziom — żyjącym 
w niespokojnym XVII wieku — mieć nadzieję, że los, który niejednokrotnie był 
bardzo ciężki, w końcu się odwróci i stanie się łaskawszy. Istniała też druga stro-
na takiego rozumowania: otóż w przypadku niepowodzeń, klęsk oraz nieszczęść 
można było je przyjąć za nieuchronność boskich planów. Stąd wnioskować należy, 

340 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Zbozny Pobyt, Po śmierci...., s. 57.
341 [Hiacynt (Jacek) Mijakowski], Znaczna W Cnotę Matrona..., s. 32.
342 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 86.
343 [Jan Dubowicz], Kazanie Na Pogrzebie [...] Paniey Barbary Naruszewiczowny Januszowey 

Skuminowey Tiszkiewiczowey..., k. C3.
344 Por. B. Popiołek, Wartości religijne w mentalności..., s. 292.
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że bogobojność była kolejną cechą szczególnie pożądaną wśród zacnych matron. 
Pokora, uległość i  stateczność w życiu codziennym pozwalały im nie tylko wy-
praszać łaski u  Boga, ale także budować poprawne stosunki w  obrębie rodziny 
i kształtować wizerunek idealnej i łaskawej pani dla swoich sług.

3.3.5. Pogarda dla rzeczy doczesnych
„Na świecie żyjąc, świat podeptała, pogardziła marnością jego”345

Kobieta skromna, wstydliwa oraz cicha miała być także uległa, wystrzegać się pom-
py światowej i nie angażować się w sprawy zarządzania majątkiem czy polityki. 
Pobożne niewiasty wolały wydać swoje fundusze na miłosierne uczynki i fundacje 
kościelne, niż trwonić fortunę na bogate zagraniczne stroje, pomimo iż w kręgach 
magnackich świadczyły one o pozycji społecznej i zamożności rodu. Świątobliwe 
matrony do swego dworu lub pałacu często wprowadzały surowe zasady, według 
których odmawiały sobie wszelkich rozrywek, bogatych strojów i  wytwornych 
sprzętów, wyznając zasadę, że „szlachcianki [...] nie złoto, nie jedwabie, nie bogate 
kolory i wysokie barwy, ale wstyd stateczny, całość wiary i gładkość obyczajów 
stroić mają”346. Ponadto zamożne białogłowy przyjmowały na swój dwór panny 
różnych stanów i pochodzenia (ubogie sieroty, szlachcianki, Polki, Żydówki), któ-
ry był dla nich zazwyczaj jedyną szkołą, do której uczęszczały. Przebywanie na 
dworze dawało ubogim pannom nie tylko możliwość zdobycia ogłady i podsta-
wowej wiedzy, ale także szansę na korzystny mariaż.

Zdaniem reformata Franciszka Wierusza Kowalskiego niektóre kobiety „wło-
sy sobie farbują i pudrują, wstydzą się Narodu swego, że się nie Niemkami albo 
Francuzkami porodziły. Tak Ojczyznę własną krasieniem włosów do obcych prze-
noszą, a  sobie źle kuszą i prognostykują przez te swoje płomieniste głowy”. Ta-
kiego zachowania wystrzegała się Katarzyna Szczawińska (zm. 1661), starościna 
łęczycka, o której wspomniany kaznodzieja nadmienił, że „nie na próżnościach 
światowych, nie na zbytecznych i wymyślnych strojach, dni i godziny życia swe-
go trawiła, ale na rozmyślaniu Męki Jezusowej, nie tylko podczas Quadragesimy, 
ale i w każde Piątki, dyscypliny i różne mortyfi kacje czyniła, do których i Panny 
Dworu swego przysposabiała tego przestrzegając, aby w Piątek okazji do śmiechu 
nie miała i gdy się jakie w ten dzień wesołe podawały rozmowy, onych umyślnie 
uchodziła”347. W podobny sposób ziemskie uciechy odrzucała Konstancja Krysty-
na Wielopolska (zm. 1675), stolnikowa koronna, która „nie na próżnowaniu, albo 

345 [Jan Janiszowski], Kazanie Na Pogrzebie [...] P.  Maryanny z  Miaskowa Kozminskiey..., 
k. B3–k.B3v.

346 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie..., k. Cv.
347 [Franciszek Wierusz Kowalski], Woz Ozdobny. Chwałą Polityczną..., s. 792–793.
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zbytkach dni i godziny życia swe[go] trawiła, ale na zabawach stanowi swemu na-
leżytych”348. Wspomnieć należy także dominikanina Michała Wojniłowicza, który 
porównując Konstancję Hilarię z Wołłowiczów Grabińską (zm. przed 23 III 1678), 
chorążynę brzesko–litewską, do innych pysznych panien, powiedział o  niej, że 
„czas ten, który drugie na tym swym cielesnym ubierze trawią, ona przez modli-
twy, bogomyślność i nabożeństwo na duszy swej ozdobie trawiła, i tak kiedy inne 
do Kościoła ozdobne ciało, owa ozdobną przynosiła duszę”. Stąd cechami, które ją 
charakteryzowały były — „rozum zawsze nie płochy; wymowa nigdy nie próżna; 
uroda z częstą chorobą; urodzenie z ustawiczną złączone, a to najniższą pokorą349.

Warto zauważyć, że pomimo iż strój uważany był za element zbytku, to kazno-
dzieje nie negowali go w przypadku najbardziej zamożnych dam, u których piękna 
i kosztowna odzież stanowiła o godności i majętności rodu. Stąd o wspomnianej 
już Katarzynie Szczawińskiej, reformat Józef Dambrowski nadmienił — „nie prę 
ja tego, że się Wielmożna Starościna choć w kosztowne stateczne stroje nie lekko-
myślne, a jakoby poczwarne przybierała, bo to bynajmniej w bramie niebieskiej 
bogatym nie szkodzi, kiedy się stroje z urodzeniem, stanem, kondycją i godnością 
równą [...] mierzą”350. Podobnie opisał Małgorzatę z Masłowic Łajsczewską, staro-
ścinę łowicką, jezuita Adrian Pikarski, którego zdaniem nieboszczka — „kocha-
ła się w szatach drogich, ale poważnych, jakich krój Senatorski potrzebował. Było 
Złoto, Perły, Kamienie i inne Klejnoty, było dość bogate[go] Jedwabiu [...] żadnej 
jednak odzieży ta Senatorka nie używała, która by nie z wełny i lnu była, bo i bo-
gatych futer i złotem przetykanych [...], kosztownych materii nabywała”351.

Na szacunek zasługiwały te kobiety, które żyjąc w kręgu szlachty i magnaterii, 
zrezygnowały z  uciech i  uczestniczenia w  popularnych w  tym środowisku uczt 
i  spotkań towarzyskich. Zamykając  się dla świata, pobożne białogłowy skupia-
ły się przede wszystkim na pogłębianiu swej wiary. Na temat Anny z Jakubowic 
Ligęziny (zm. przed 23 III 1638), podskarbiny wielkiej koronnej, jezuita Marcin 
Hincza wspomniał, iż „na świecie żyjąc, światową nie była, na świecie panując, 
o świat nic nie dbała”352. O Helenie Szemiotównie Stachowskiej (zm. przed 15 III 
1668), skarbnikowej wiłkomirskiej, kaznodzieja Wawrzyniec Janowicz powiedział 
zaś, że „żyła na świecie, ale światem się nie parała, jego faworami, pieszczotami się 
nie uwodziła”353. Hiacynt Przetocki natomiast, głosząc mowę ku czci Zofi i z Wa-
rzymowa Szczawińskiej, zaznaczył, że nieboszczka odrzucając przepych tego świa-

348 [Ludwik Różycki], Rzeka Troista Korczakowska..., s. 18–19.
349 [Michał Wojniłowicz], Pszczołka z Ziemskiego Kwiecia..., k. [B4]v.–k. C.
350 [Józef Dambrowski], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą..., s. 21.
351 [Adrian Pikarski], Prawa Samsonka Na Pogrzebie..., k. C2.
352 [Marcin Hincza], Kleynot Koronny Abo Kazanie..., k. B2–k. B2v.
353 [Wawrzyniec Janowicz], Reszta Pociech W Umbrach..., k. Dv.
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ta „pokorne wszędzie serce w słowach, w afektach, w postępkach i w obyczajach” 
pokazywała354.

Częstą praktyką, zwłaszcza wśród magnatek, było przyjmowanie mło-
dych panien na wychowanie. Program wychowawczy obejmował przygotowa-
nie dziewcząt do prowadzenia domu, nauczenie ich korzystania z  książki do 
nabożeństwa, pisania listów oraz samodzielnego czytania, np.  romansów. Na 
dworach panny nabierały także ogłady i  uczyły  się kultury osobistej. Wycho-
wywaniem dziewcząt zajmowała się Maria Anna z Kazanowskich Jabłonowska 
(zm. 1687), wojewodzina i generałowa ziem ruskich. Dziewczęta nabierały przy 
jej boku obycia, uczyły  się dobrych manier oraz pracowały fi zycznie. Świąto-
bliwa pani ćwiczyła je także w  bojaźni bożej i  pobożnych cnotach, każąc im 
studiować religijne książki i żywoty świętych. Kaznodzieja Mikołaj Bernett, gło-
sząc kazanie podczas ochodów dziewiątej rocznicy jej śmierci, wspomniał, że 
„młode latoroski w bojaźń Bożą wprawiała, w sercach niewinnych cnoty święte 
krzewiła, a  potym w  takim ćwiczeniu pobożnym dorosłe, do różnych stanów 
Zakonnych i  świeckich z obfi tym posagiem i zaleceniem swoim wydawała”355. 
Podobnie postępowała Zofi a z Warzymowa Szczawińska, która „uczyła Panienki 
sobie na służbę oddane, aby stanu swego Panieńskiego, ani płochym wejrzeniem, 
ani mową bezpieczną, ani lada jakim postępkiem nie zawstydzały”, i ćwiczyła je 
w tym, „aby były wstydliwe, nie pyszne, nabożne, milczące, robotne i w dzie-
wictwie swoim bardzo kochające, wiedząc mądra Pani, że Panieńska czystość, 
takowym z młodu obwiedziona murem, cała zawsze i bez nagany zostawać zwy-
kła”356. Dorota z Ojźrzanowa Barżyna (zm. 9 IV 1613), wojewodzina krakowska, 
zaś nie tylko wychowywała dwie swoje wnuczki, na których „wrodzone cnoty 
swe [...] zostawiła”, ale zajmowała się także pannami z dobrych domów i służą-
cymi, które chowała w pokorze i bojaźni bożej357.

Zatem bogate i pobożne kobiety starały się żyć skromnie i bez wielkiej pompy. 
Jednocześnie większość swoich funduszy przeznaczały na pomoc ludziom bied-
nym i  schorowanym. Często wspierały także młode dziewczęta, które nie tylko 
wychowywały i kształciły, ale pomagały im korzystnie wyjść za mąż. Popularną 
formą przygotowania dziewcząt do przyszłej roli żony–matki i  gospodyni było 
naśladowanie wzorów, których uosobieniem stawała się owa magnatka–wycho-
wawczyni. Na uwagę zasługuje także fakt, że rezygnacja z uciech tego świata była 
dla zamożnych kobiet pewną formą umartwienia, która pomimo szlachetnego 
urodzenia nie przychodziła im zbyt trudno.

354 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. E2v.
355 [Mikołaj Bernett], Obraz świątobliwego życia..., s. 55–56.
356 [Hiacynt (Jacek) Przetocki], Pałac, Ktory sobie wystawiła..., k. E–k. Ev.
357 [Adam Makowski], Roczna y Wieczna Pamiątka..., s. 37, s. 40.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że siedemnastowieczne laudacje funeralne 
ze względu na swój parenetyczny i dydaktyczny charakter stały się doskonałym 
źródłem do badania wzorców osobowych i modeli zachowania kobiet baroku. Pi-
saniem mów poświęconych kobietom zajmowali się w dawnej Polsce wyłącznie 
mężczyźni (duchowni, świeccy oratorzy), którzy kreowali społeczne wzorce oso-
bowościowe dobrej i przykładnej panny, żony, matki, gospodyni i wdowy. W pan-
nach, zdaniem mówców, należało kształtować pokorę, skromność i wstydliwość 
oraz ćwiczyć je w religijności i bojaźni bożej. Żona miała być uległa, wierna i od-
dana swemu mężowi, a głównym jej zadaniem stało się rodzenie dzieci, stąd też 
posiadanie potomstwa uznane zostało za wyjątkową łaskę od Boga. Za dobrą żonę 
uważano też zaradną gospodynię, która nie tylko dbała o dom, rodzinę i doglądała 
służby, ale także zabiegała o pomnożenie rodzinnego majątku. Ważną rolę spo-
łeczną odgrywały wdowy, które ze względu na swą ustatkowaną pozycję mająt-
kową mogły się podjąć działalności charytatywnej. Lektura kazań pogrzebowych 
prowadzi ponadto do wniosku, że wzorowe barokowe szlachcianki łączyła głów-
nie pobożność, która objawiała się w praktykach religijnych, przyjmowaniu sakra-
mentów, umartwianiu ciała, rozdawaniu jałmużny oraz wyrzeczeniu się wszelkich 
ziemskich uciech. Ważne było także podkreślenie faktu, że postępowanie zgodnie 
z dekalogiem, szerzenie miłosierdzia oraz cnotliwość prowadzą do dobrej i spo-
kojnej śmierci, która dawała nadzieję na zbawienie, a więc życie wieczne w niebie.
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Barokowe oracje pogrzebowe wciąż należą do spuścizny piśmienniczej, która nie 
jest do końca rozpoznana i wystarczająco doceniona, szczególnie przez history-
ków. Tymczasem stanowią one skarbnicę wiadomości do badań nad genealogią, 
heraldyką, historią polityczną, religijną, gospodarczą, dziejami społecznymi, 
a  przede wszystkim do poznania mentalności ludzi żyjących w  dawnej Polsce. 
Pozwalają poznać sposób rozumowania i  interpretowania świata zarówno przez 
autorów, jak i odbiorców funeraliów. Dostarczają ponadto wiele ciekawych i uni-
katowych wątków biografi cznych z życia bohaterek i bohaterów mów oraz człon-
ków ich rodziny.

Kazanie pod względem gatunkowym zaliczyć można zarówno do sztuki pi-
sarskiej, wykonawczej, oratorskiej, krasomówczej i związanej z tymi dziedzinami 
sztuki gestu. Stąd uznać należy, że kazanie, podobnie jak przedstawienie teatralne, 
stanowiło w XVII wieku szeroki zespół sztuk i w pełni zrealizowane było tylko 
wtedy, gdy kierowano je do odpowiedniego audytorium i w czasie uroczystości, 
której towarzyszyła stosowna atmosfera. Rozkwitał wówczas teatr głosu, gestu 
oraz rekwizytów, spośród których najpopularniejsza była czaszka. Prócz używania 
odpowiedniego gestu kaznodzieja winien był także tak modelować głos, by nadać 
swej wypowiedzi dramatyczny i  refl eksyjny charakter. Wszelkie teatralne zabie-
gi oratora miały bowiem na celu przyciągnięcie uwagi słuchaczy, poruszenie ich 
wyobraźni oraz potrząsanie ich sumieniami. To, w jakim języku kazanie zostało 
przygotowane, zależało od słuchaczy. Dla ludu i niższych warstw mieszczańskich 
raczej wygłaszano je w  języku narodowym. Studenci i  profesorowie Akademii 
Krakowskiej, duchowieństwo, a także szlachta słuchali ich po łacinie. W okresie 
reformacji zaczęto zwracać uwagę na prostotę i przystępność oracji, co było od-
powiedzią na krytykę protestantów, którzy zarzucali katolikom zaniechanie biblij-
nej prostoty na rzecz pogańskiej fi lozofi i i retoryki. Wnioskować na tej podstawie 
można, że w czasach potrydenckich kapłani starali się mówić zrozumiale, by dzię-
ki treściom przez siebie głoszonym przyczynić  się do dobrego życia wiernych, 
dającego szansę na osiągnięcie zbawienia.

Geneza wygłaszania kazania pogrzebowego sięga swymi korzeniami czasów 
antycznych i nawiązuje do znanej w starożytnej Grecji skargi żałobnej, która obec-
na była zarówno w poezji, jak i muzyce. Pieśni płaczek pogrzebowych składały się 
bowiem z tych samych elementów, co pogrzebowe enkomium, czyli z pochwały 
zmarłego, lamentu i pocieszenia. Mowa od czasów antycznych uważana była za 
najlepszy dar, jaki żywi mogą podarować zmarłemu, gdyż dzięki niej na zawsze za-
pisywał się on w pamięci potomnych. Zdaniem badaczy greckie mowy pogrzebo-
we skupiały się przede wszystkim na wychwalaniu państwa i jego ideologii, rzym-
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skie zaś opiewały cechy konkretnej osoby, jej szlachetne czyny oraz skupiały się 
na przedstawieniu najważniejszych członków rodu zmarłego. Stąd też uważa się, 
że oracja poświęcona konkretnej osobie rozwinęła się w pełni dopiero w Rzymie.

Mowa pochwalna była jedną z najczęściej i najchętniej uprawianych rodza-
jów utworów retorycznych i stała się podstawą do stworzenia innych gatunków, 
czyli pochwały władcy, mowy weselnej, urodzinowej oraz oracji pogrzebowej. 
W panegiryku już od czasów antycznych uwzględniano trzy okresy życia bohate-
ra — przed narodzeniem (np. znaki zapowiadające jego przyjście na świat, czyny 
przodków), między narodzinami a zgonem (zalety cielesne, duchowe, cnoty i za-
sługi) oraz po śmierci (w jaki sposób umarł, pamięć, którą po sobie zostawił).

Starożytne chrześcijaństwo szerzyło  się w  środowisku, w  którym panował 
kult słowa wzorowany na retoryce pogańskiej. Panegiryki chrześcijańskie wy-
kształciły się z pochwały heroizmu męczenników. Pisaniem mów o charakterze 
pochwalnym zajmowali  się Ojcowie Kościoła — św. Bazyli, św. Grzegorz z Na-
zjanzu i  św.  Ambroży. Ostatni z  wymienionych przemawiał do zebranego ludu 
m.in. po śmierci cesarzy Walentyniana i Teodozjusza. Uznany został także za mi-
strza w konstruowaniu homilii egzegetycznej oraz pioniera w tworzeniu łacińskiej 
mowy pogrzebowej. Na wyróżnienie zasługuje także św.  Grzegorz z  Nazjanzu, 
który starał się gatunek stworzony przez pogan dostosować do wymogów chrze-
ścijaństwa. Był on także szczególnie popularny wśród kaznodziejów polskich XVI 
i XVII wieku, o czym świadczy częste cytowanie mów pogrzebowych jego autor-
stwa. Święty Augustyn zaś starał się uwolnić retorykę od autorstwa pogan. Za jego 
przyczyną stała się ona uniwersalnym boskim wynalazkiem, przez co mogli z niej 
korzystać również chrześcijanie. Był on także zwolennikiem pięknego i lekkiego 
wysławiania  się poprzez naśladowanie wzorców mów antycznych oraz podda-
nie się wpływowi Ducha Świętego.

W średniowieczu i czasach nowożytnych kaznodzieje gruntowną wiedzę czer-
pali nie z książek, lecz przede wszystkim ze Starego i Nowego Testamentu, a wiek 
XVII był stuleciem niemalże eksplozji biblijnych inspiracji, które dostrzec można 
zarówno w sztuce, jaki i w literaturze. Pismo Święte stało się zatem niewyczerpa-
nym źródłem mądrości życiowej oraz niepodważalnej wiedzy o świecie, a auto-
rytet Biblii opierał się głównie na jej świętości i „dawności”. Na miano złotouste-
go oratora pogrzebowego zasłużył dominikanin Fabian Birkowski. Stworzył on 
wzór kaznodziei, którego cechuje jasność umysłu wynikająca z głoszenia Słowa 
Bożego i nieskazitelności życia, oraz umiejętność podtrzymywania i przywracania 
słuchaczom nadziei na łaskę i miłosierdzie Boga. Spośród grona wybitnych kato-
lickich kaznodziejów wymienić należy także ks. Szymona Starowolskiego i An-
drzeja Chryzostoma Załuskiego, jezuitów Aleksandra Lorencowicza, Tomasza 
Młodzianowskiego, Jakuba Olszewskiego i Wojciecha Cieciszewskiego, domini-
kanina Hiacynta (Jacka) Mijakowskiego, karmelitów Andrzeja Kochanowskiego 
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(Aleksandra od Jezusa) i Jędrzeja (Andrzeja) Cyrusa (Hieronima od św. Hiacynta 
(Jacka)), reformatę Franciszka Rychłowskiego, bernardyna Augustyna Wituńskie-
go oraz franciszkanina Marka Koronę. Wśród kalwinów wybitnym mówcą był Jan 
Zygrowiusz, a wśród luteran Samuel Dambrowski.

Z  XVII wieku pochodzi spora liczba drukowanych kazań pogrzebowych, 
pomimo że stulecie to uznane zostało za epokę rękopisów. Zarówno w kręgach 
katolickich, jak i protestanckich pojawiały się liczne mowy, które wykorzystywa-
no podczas uroczystości funeralnych. Drukowane kazania pogrzebowe wyposa-
żone zostały we wszystkie elementy charakterystyczne dla tego gatunku. Znala-
zły  się tam — lament, skarga z  powodu śmierci, pochwała osoby zmarłej (tzw. 
laudacja), konsolacja oraz pocieszenie. Toposy lamentacyjne stanowiły najczę-
ściej pierwszą część kazania. Najważniejszym elementem chrześcijańskiej mowy 
była jednak laudacja nieboszczyka, która koncentrowała  się przede wszystkim 
na zaprezentowaniu jego duchowych przymiotów. Pochwała rozpoczynała się od 
przypomnienia sławnych przodków rodu, a następnie duchowni przechodzili do 
opisu cnót i  czynów głównej postaci. W  przypadku kobiet podkreślano przede 
wszystkim gorliwość religijną, przestrzeganie przykazań bożych, uczestniczenie 
w mszach świętych, częstą spowiedź, przyjmowanie sakramentów, zachowywanie 
postów, umartwianie ciała, szerzenie miłosierdzia, pokorę oraz czystość małżeń-
ską. W męskich oracjach pogrzebowych zwracano uwagę na pobożność, legaty na 
rzecz kościołów, zborów, kolegiów i seminariów oraz patriotyzm, który widoczny 
był w uczestniczeniu w zjazdach, sejmikach i ekspedycjach wojennych. Podkreślić 
należy, że drukowane mowy pogrzebowe były nie tylko pamiątką słów kaznodziei, 
ale także zapisem uroczystości pogrzebowych. Poprzedzająca zaś kazanie przed-
mowa miała zazwyczaj charakter pochwalny, przez co z  upływem czasu oracje 
funeralne zaczęły  się upodabniać do panegiryków i  za takie były też uważane. 
Zdarzało się, że drukowane kazania pogrzebowe pełniły funkcję kronik rodzin-
nych. Prawdopodobne, że w rodzinnych biblioteczkach przechowywana była spo-
ra liczba funeraliów, skoro wśród tych, które zachowały się do dzisiaj, znajdują się 
tytuły wskazujące na wygłaszanie ich w różnych momentach pogrzebu — na eg-
zekwie, na wyprowadzenie zwłok ze świątyni, nad grobem oraz z okazji rocznicy 
(tzw. aniwersarze) lub imienin zmarłego.

Siedemnastowieczne kazania pogrzebowe realizowały wiele elementów śre-
dniowiecznej sztuki dobrego umierania. Skupiały się także na podkreśleniu roli 
sakramentów w życiu człowieka, modlitwy, rachunku sumienia, pokuty, pogodze-
niu się z żyjącymi oraz odpuszczenia winowajcom. Ukazany w mowach pogrze-
bowych — czasem bardzo plastycznie — moment śmierci był niebezpieczny dla 
duszy, co nawiązywało do wspomnianej średniowiecznej ars moriendi. Stąd zgod-
nie z duchem baroku śmierć miała dwa oblicza — osobiste i społeczne. Pierwsze 
związane było z wielowątkowością zgonu, poczuciem nietrwałości ludzkiego życia 
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oraz przeżywaniem jego marności, co stanowić miało przeciwwagę do panegi-
rycznej treści kazań i dowodziło skuteczności tzw. pedagogiki strachu. W sensie 
społecznym zaś śmierć była dla człowieka publicznym spektaklem, sprawdzianem 
z życia oraz pouczeniem dla żyjących.

Śmierci publicznej towarzyszyła także stosowna oprawa, która stawa-
ła  się spektakularnym teatrem. Stąd drukowane kazania funeralne były najbar-
dziej powszechnym sposobem upamiętnienia splendoru pompy pogrzebowej. 
W  XVII  wieku nastąpiło szczególne nasilenie teatralizacji uroczystości pogrze-
bowych. Był to swoisty „teatr śmierci”, który miał symbolizować odwieczną walkę 
życia ze  śmiercią i  ostateczne zwycięstwo życia wiecznego. Ceremonie pogrze-
bowe, które w  założeniu miały na celu pożegnanie zmarłego — zamieniały  się 
zatem w widowisko trwające od kilkunastu dni do kilku miesięcy. Główną rolę 
w  tym przedstawieniu grał nieboszczyk, którego zastępowano sobowtórem lub 
portretem. Jakakolwiek próba wyłamania się z ogólnie przyjętego programu tych 
uroczystości kładła się cieniem na reputacji rodziny, czy też całego rodu zmarłe-
go. Próżność wydatków na zorganizowanie pogrzebu ganili kaznodzieje nie tylko 
katoliccy, ale także kalwińscy i luterańscy. Zdarzało się, że czasem w testamentach 
wyrażano prośbę, by pogrzeb odbył się natychmiast po śmierci i bez żadnej pom-
py. Najczęściej jednak nie stosowano się do woli zmarłego lub organizowano dwa 
pogrzeby: pierwszy skromny, drugi zaś z całym przepychem i zbytkiem.

Obyczaje magnackie nawiązywały do pogrzebów królewskich, co widoczne 
było w  paradnym eksponowaniu zwłok — zazwyczaj zabalsamowanych. Ciało 
zmarłego, przebrane w strój reprezentacyjny, wystawiano na widok publiczny — 
w domu, w specjalnie udekorowanej sali lub kaplicy. Przy łożu nieboszczyka zaś 
gromadziła się rodzina i kapłan w celu wspólnego odmówienia modlitw. Na czas 
pogrzebu — w centralnym miejscu kościoła wznoszono castrum doloris, czyli ka-
tafalk, który ozdabiano herbami, emblematami, chorągwiami oraz elementami 
architektury okazjonalnej. Oświetlano go setkami świec, lamp i lichtarzy. Charak-
terystycznym elementem sarmackiego pogrzebu był także portret trumienny, na 
którym zmarły ukazywany był jako żywy. Magnatów i bogatą szlachtę chowano 
zazwyczaj w świątyniach, na których rzecz zmarły lub zmarła łożyli znaczne lega-
ty. Zatem w XVII wieku pogrzeb, kazanie i teatr łączyły się w całość, a na kształt 
uroczystości pogrzebowych wpływać miała liturgia katolicka i barokowa obycza-
jowość. Warto zaznaczyć, że uczestnikom uroczystości pogrzebowych rozdawano 
druki ulotne, w których znajdowały się kazania, emblematy oraz sentencje o sto-
sownej tematyce. Był to rodzaj żałobnej książeczki, w której zamieszczano kondo-
lencje, opisy pogrzebów oraz kazania i mowy pogrzebowe. Czasem ostatnie frag-
menty kazania drukowano także na jedwabnej wstążce. Po zakończeniu pogrzebu 
rodzina zmarłego wystawiała uroczystą stypę, na którą obowiązkowo zapraszano 
ubogich i żebraków.
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W  kazaniu funeralnym dotyczącym cnotliwej panny, dobrej i  bogobojnej 
żony, oddanej matki i  statecznej matrony śmierć rozpatrywana była zazwyczaj 
z perspektywy rodziny (męża, dzieci, wnuków, rodziców), wokół której upływało 
jej życie. W czasach baroku kobieta mogła spełniać się przede wszystkim w mał-
żeństwie lub klasztorze. W pierwszym przypadku miała być żoną–przyjacielem 
dla swego męża oraz wychowującą dzieci matką, w drugim zaś oddaną Bogu i roz-
modloną zakonnicą. Istniała także forma samotnego życia świeckiego, ale była 
ona raczej zarezerwowana dla statecznych wdów, które po stracie męża zdecydo-
wały się żyć w pojedynkę i na wzór zakonnic odrzuciły przyjemności życia ziem-
skiego, poświęcając się modlitwie i działalności fi lantropijnej.

Podczas obrad soboru trydenckiego uroczyście potwierdzono, że małżeństwo 
jest związkiem nierozerwalnym, który trwa aż do śmierci jednego z małżonków; 
stanowi przymierze pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą (odrzucono po-
ligamię i poliandrię); jest źródłem łaski i co najważniejsze — jest sakramentem. 
O wieku nowożeńców decydowały normy kościelne i  świeckie. Białogłowy wy-
chodziły za mąż wcześniej niż mężczyźni, o czym decydowały względy biologicz-
ne: płodność kobiet była ograniczona w czasie.

W dawnej Polsce istniało kilka powodów wstępowania w związek małżeński. 
Do najważniejszych jednak należała prokreacja oraz chęć powiększenia rodzin-
nego majątku i  podniesienia prestiżu rodziny. Umowy przedślubne były sank-
cjonowane prawnie, stąd każdej szlachciance należał się posag (gotówka, grunty, 
sprzęt domowy, ubrania, kosztowności), który stanowił część spadkową wypłaca-
ną z majątku ojca i matki. Wychodząca za mąż kobieta oprócz posagu otrzymy-
wała również tzw. wyprawę, czyli majątek ruchomy (pościel, sprzęt domowy itp.). 
Dodatkowo po zawarciu małżeństwa pan młody „reformował” swej żonie na wła-
snych dobrach lub w gotówce tzw. wiano, które było równoważne (lub wyższe) 
z kwotą wniesioną przez nią w posagu. Data ślubu, o której decydowali rodzice, 
była ustalana po określeniu wysokości posagu i wiana oraz zapisaniu tych ustaleń 
w specjalnie przygotowanej intercyzie przedślubnej. Rodzice, wybierając kandy-
datkę dla swego syna, zwracali uwagę nie tylko na posag i pochodzenie, ale przede 
wszystkim na posiadane przez nią cnoty, które były gwarantem udanego małżeń-
stwa. Pozycja społeczna i majątek były natomiast bardzo ważne podczas wyboru 
męża dla córki. Odpowiedni kandydat miał jednak być także poczciwy, wyrozu-
miały i wywodzić się z szanowanej rodziny.

Kobieta, wychodząc za mąż, osiągała dość wysoki status społeczny. Wśród 
wielu funkcji przypisanych małżeństwu posiadanie potomstwa stanowiło cel naj-
ważniejszy, stąd według współczesnych wzorowa żona to żona płodna. Urodzenie 
dziecka wzmacniało pozycję kobiety w rodzinie i w społeczeństwie, a  jego brak 
dyskryminował ją pomimo innych zalet. Dzieci stanowiły bowiem nie tylko natu-
ralne przedłużenie rodu, ale im również przekazywano majątek i pozycję społecz-
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ną. Zatem bycie matką gloryfi kowało kobietę i zapewniało jej szacunek otoczenia. 
W domu rodzinnym matka była także pierwszą nauczycielką swoich dzieci, ucząc 
je praktycznej wiedzy z zakresu obyczajów i prac domowych. Czasem program 
ten poszerzano o naukę czytania i pisania. Ważne było kształtowanie osobowości 
dziecka, w czym szczególnie pomocna okazywała się wiara. Zgodnie z obowią-
zującym kanonem pannę należało ćwiczyć w pokorze, bojaźni bożej, „wstydzie 
i cichości”. Cnotliwa panna miała być także skromna i unikać kontaktów z męż-
czyznami. Prócz domu rodzinnego dziewczęta mogły zdobywać wiedzę na dworze 
magnackim i królewskim, gdzie nabywały ogłady, uczyły się języków obcych i po-
znawały zachodnie obyczaje. Drugą formę nauki stanowiły szkoły przyklasztor-
ne, gdzie nauczycielkami były głównie zakonnice. Panny magnackie i szlacheckie 
uczyły się tam czytać i pisać w językach ojczystym i obcym (francuskim, niemiec-
kim), arytmetyki, śpiewu, oraz rozwijały talenty — muzyczny lub plastyczny. Zdo-
bywały także wiedzę z praktycznego prowadzenia domu i wychowywania dzieci. 
Młode protestantki natomiast pobierały naukę w szkołach prowadzonych przez 
zakonnice bądź uczyły się u nauczycielek, które często były żonami pastorów.

Spora część kobiet w dawnej Polsce udzielała się społecznie. Szczególną aktyw-
nością odznaczały się przede wszystkim bogate białogłowy, zazwyczaj wdowy, które 
prowadziły szeroką działalność charytatywną. W jej ramach zajmowały się powięk-
szaniem funduszy szpitalnych, odwiedzały chorych — służąc im pomocą i dobrym 
słowem, wpierały bractwa religijne oraz tworzyły schroniska dla biednych wdów 
i panien. Znaczną rolę dobrodziejki odgrywały także w dziedzinie życia kościelnego, 
gdzie udzielały się charytatywnie i wychowawczo. Zamożne matrony zakładały nowe 
klasztory oraz łożyły spore sumy na budowę, remonty, czy też wyposażanie świątyń. 
Ponadto szyły i haft owały antepedia, ornaty i komże. Aktywność na rzecz Kościoła 
była obszarem, gdzie świeckie kobiety mogły wspólnie działać z mniszkami.

Spora grupa zaradnych kobiet przekraczała także tradycyjnie wyznaczone im 
pola działalności i przejmowała zarząd nad folwarkiem. Szczególnie aktywne na 
tym polu były wdowy, które zrezygnowały z powtórnego zamążpójścia, kobiety 
samotne oraz te białogłowy, których mężowie, zajęci sprawami politycznymi, nie 
mieli czasu na doglądanie domostwa. Spryt, ambicja oraz aktywność spowodo-
wały umocnienie pozycji tych kobiet, przez co wiele z nich zostało prawdziwymi 
głowami rodu, a gospodarstwa znajdujące się pod ich opieką stawały się świetnie 
prosperującymi majętnościami.

W XVII wieku zamożne kobiety udzielały  się też w życiu kulturalnym jako 
mecenaski. Jednym z przejawów tej działalności były podróże, które w tym czasie 
cieszyły  się dużą popularnością. Z  wypraw białogłowy przywoziły nowe wzory 
w zakresie mody, architektury, sztuki i prądów artystycznych. Kobiecy mecenat 
artystyczny skupiał  się głównie na fi nansowaniu lokalnych kościołów i klaszto-
rów. Łożenie na świeckie budynki użyteczności publicznej było natomiast bardziej 
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popularne wśród protestantek. Charakterystyczną formę indywidualnego mece-
natu kobiet stanowiło także kolekcjonerstwo — obrazów, unikatowych sprzętów, 
kosztownych tkanin, książek, kryształów, czy też sreber. W swych biblioteczkach 
zaś kobiety gromadziły książki religijne (modlitewniki, żywoty świętych, zbiory 
modlitw, kazania) oraz świeckie (gazety pisane, kroniki historyczne, zbiory poezji, 
traktaty prawne). Zainteresowania literackie kobiet znajdowały odzwierciedlenie 
w  wielu dziedzinach życia. Wymienić tutaj należy m.in.  korespondencję oraz 
spisywanie sylw, których tematyka dotyczyła wydarzeń rodzinnych, domowych, 
spraw gospodarczych, kształcenia dzieci oraz polityki.

Głoszone podczas pogrzebów kazania były doskonałą formą sprzyjającą stwo-
rzeniu wzorców, a nawet antywzorców, które miały pouczać o tym, jakie cechy, czy 
też czyny zasługują na potępienie nie tylko tu na ziemi, ale również w życiu poza-
grobowym. Przyjąć zatem można, że oracje pogrzebowe wnosiły głębsze wartości, 
wynikające z  przedstawienia postaci nie tylko w  wymiarach eschatologicznych, 
ale również w wymiarach wzorca, który miał oddziaływać na przyszłe pokolenia. 
Od czasów antycznych w obrębie literatury wykształciły się trzy podstawowe typy 
przekazu wzorów osobowych. Były nimi — biografi a (w średniowieczu znana jako 
żywoty świętych), traktat pedagogiczny i zwierciadło (tzw. speculum) oraz postać 
literacka, którą uważano za nośnik wzoru osobowego. Jednym z czynników war-
tościujących rodzaje wzorów osobowych, które kreowane były w kazaniach i in-
nych dziełach o charakterze parenetycznym była płeć. Stąd w XVII wieku litera-
tura moralizatorska koncentrowała się przede wszystkim na męskich modelach 
życia, uznając iż kobiece wzorce osobowe stanowią raczej dopełnienie wzorca 
ziemiańskiego, czy też dworskiego. Warto zauważyć, że od XVI wieku na kształ-
towanie się wizerunku kobiety zaczęły także oddziaływać wizerunki antycznych 
heroin i biblijnych matron (np. Sary, Racheli, Rebeki, Ruth, Judyty, Huldy, Abigail, 
czy też Matki Machabejskiej). Sporo odniesień i porównań do tych postaci odnaj-
dziemy w mowach pogrzebowych, zarówno w tytułach, jak i w samej treści. Na 
ich podstawie kaznodzieje tworzyli wizerunek swoich bohaterek, większą uwagę 
przywiązując raczej do matriarchiń starotestamentowych.

Występujące w  oracjach parenetycznych wzory podzielić możemy na dwie 
podstawowe grupy cnót żeńskich. Pierwsze z nich — nazwane w niniejszym stu-
dium cnotami osobowymi kobiet — to te, które przynależą do kobiety z racji gra-
nej przez nią roli społecznej panny, żony, matki i wdowy. Są to więc cnotliwość, 
czystość, roztropność, uległość wobec mężczyzny (ojca, męża, opiekuna), posłu-
szeństwo, miłość małżeńska i macierzyńska, gospodarność, mądrość. Drugie zaś 
to zalety przynależne kobiecie jako chrześcijance. Są nimi religijność, uczestnic-
two we mszach świętych, częsta spowiedź, przyjmowanie sakramentów, asceza 
(posty i dyscypliny), pobożność, miłosierdzie, jałmużna, świątobliwość, pogarda 
dla rzeczy doczesnych, przykładne życie i dobra śmierć.
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Występujące w kazaniach pogrzebowych wzorce osobowe kształtowane były 
w zależności od wieku bohaterki. Wśród katalogu cnót niewieścich za najważniej-
sze uważano pokorę, czystość cielesną i duchową oraz posłuszeństwo. W kobie-
tach zamężnych podkreślano wierność małżeńską, zrozumienie, szacunek, zgodę 
oraz aprobatę żony wobec wszelkich poczynań i decyzji męża. Zgodnie z obowią-
zującym wzorem kobieta nie powinna zaznać innej miłości niż małżeńska, macie-
rzyńska i przede wszystkim miłość do Boga. Wzorzec żony w kazaniach pogrze-
bowych kształtowany był m.in. przez Biblię i tradycję ustną. Na tej podstawie ka-
znodzieje popularyzowali dwa modele idealnej kobiety zamężnej. Pierwszą z nich 
była białogłowa silna, wychowująca dzieci i prowadząca rodzinę oraz służąca jej, 
której pierwowzorem była biblijna Sara. Drugi zaś stanowiła istota cicha, rozmo-
dlona, pokorna i gardząca światem — wzorowana na starotestamentowej Racheli.

Macierzyństwo było dla kobiety najważniejszą rolą życiową. Posiadanie dzie-
ci nadawało sens życiu białogłowy, nobilitowało ją społecznie oraz podnosiło jej 
pozycję w rodzinie. Matka według obowiązującego w baroku wzorca powinna być 
pobożna, skromna i cicha. Miała także troszczyć się o dom i rodzinę, a swym re-
ligijnym życiem dawać przykład swoim dzieciom. Żona i matka miała być także 
dobrą i zaradną gospodynią, która wprawdzie prowadzi duży dwór, ale gardzi rze-
czami doczesnymi, ma dobre maniery i dobrze traktuje służbę. Szacunkiem cie-
szyła się przede wszystkim żona zaradna, która poprzez swoją pracowitość przy-
czyniała się do pomnożenia zastanego majątku.

W systemie świeckich wzorców kobiecych największe poważanie miała wdo-
wa i najczęściej ją porównywano do bohaterek ze Starego Testamentu. Cechami 
osobowymi dobrej wdowy były — skromność, stateczność, hojność i pobożność. 
W  oracjach podkreślano także działalność charytatywną i  fundacyjną matron. 
Wdowa miała odznaczać się także skromnością i powściągliwością w mowie, stro-
jach i obyczajach.

Wyszczególnione w oracjach pogrzebowych cechy osobowe panny, żony, mat-
ki i wdowy pokrywały się z modelem gorliwej chrześcijanki i dotyczyły wszyst-
kich kobiet bez względu na stan społeczny. Zgodnie z treścią oracji funeralnych 
cnotami, które charakteryzowały kobietę wierzącą były — pobożność, regularne 
uczestnictwo w rekolekcjach, nabożeństwach i mszach świętych, zachowywanie 
postów, częste spowiedzi, przyjmowanie sakramentów świętych, przynależność 
do bractw religijnych, czytanie religijnych książek oraz zwalczanie herezji po-
przez nawracanie na katolicyzm członków swej rodziny i poddanych. Ważne było 
także okazywanie miłosierdzia poprzez jałmużny, pobożne fundacje i legaty. Od 
pobożnych kobiet oczekiwano również świątobliwości, pogardy dla rzeczy do-
czesnych oraz ustawicznego pamiętania o karze bożej i życiu pośmiertnym. Stąd 
okazywana bliźnim dobroć, pojmowana w powyżej wymienionych praktykach, 
dawała nadzieję religijnym kobietom na zbawienie, a  tym samym osiągnięcie 
szczęścia wiecznego.
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W niektórych oracjach pogrzebowych znajdują się także przykłady zachowań 
odbiegających od proponowanych wzorów. Antywzorem cnotliwych panien były 
więc niewiasty gadatliwe, próżne, mało skromne oraz ślepo zapatrzone w zachod-
nią modę. W przypadku żon ganiono nadmierną ambicję, która mogłaby dopro-
wadzić do zdominowania swego męża, jak również skłonność do kłótni i  roz-
rzutność. Antywzorem wdowy natomiast były te kobiety, które po stracie męża 
stały się rozwiązłe i próżne, zajęły się plotkowaniem — zaniedbując rodzinę, dom 
i działalność charytatywną.

Zatem kobiece oracje pogrzebowe w znakomity sposób kształtowały wzorce 
i antywzorce osobowe. Stanowiły one również hołd dla zmarłej, w którym pod-
kreślano jej cnoty i zasługi. Zgromadzeni na pogrzebie słuchacze otrzymywali po-
dwójną informację. Z jednej strony wysłuchiwali panegiryku na cześć nieżyjącej 
kobiety, z drugiej zaś — ze względu na okoliczność, w jakiej ta mowa była wygła-
szana — uzmysławiali sobie przemijalność życia i nieuchronność śmierci. Warto 
po raz kolejny zaznaczyć, że wzorem do naśladowania stawały się kobiety znane, 
dobrze urodzone, miłosierne, doceniane w środowisku, ale mimo wszystko nie 
do końca idealne. Idealny model raczej nie istniał, gdyż niemożliwe było przypi-
sanie do jednej konkretnej osoby naraz większości przytoczonych w niniejszym 
studium cech.
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Aneks

Szlachcianki występujące w polskich drukowanych 
oracjach pogrzebowych XVII wieku

Poniższy spis szlachcianek stworzony został na podstawie przebadanych 
na potrzeby niniejszej pracy oracji funeralnych. Nazwiska, imiona, tytuły 

godnościowe i urzędowe pochodzą z analizowanych źródeł.

 1. Barżyna Dorota z  Ojźrzanowa (zm.  9  IV 1613), wojewodzina krakowska, 
żona Stanisława

 2. Berzewicówna (Berżewicówna) Marianna na Lisnowie (zm. 1648)
 3. Błeszyńska Teresa z Zielińskich (zm. przed 16 III 1699), kasztelanowa mię-

dzyrzecka, żona Jakuba
 4. Broniewska Anna z Labiszyna (zm. 1641), żona Hieronima
 5. Brzechwina Katarzyna z Zakliczyna (zm. 1660), podkomorzyna wendeńska, 

żona Piotra Hieronima
 6. Chodkiewiczowa Zofi a z  Mielca (zm.  1618), wojewodzina wileńska, żona 

Jana Karola
 7. Ciświcka Anna z Wierbna (zm. 1628), kasztelanowa śremska, żona Abrahama
 8. Czapska Magdalena z von Holtów (zm. 1678), starościna parchowska, żona 

Aleksandra
 9. Czarnkowska Konstancja z Lubomirza (zm. 1646), starościna międzyrzecka 

i pyzdrska
10. Czyżowa Barbara Mintoft owa z Zochowskich (zm. przed 4 II 1677), podko-

morzyna wileńska
11. Dąbska Jadwiga z Górskich (zm. 1684), kasztelanowa inowrocławska, żona 

Zygmunta
12. Denhoff owa Aleksandra z  Koniecpola (zm.  1651), wojewodzina sieradzka, 

żona Kaspra
13. Denhoff owa Anna Eufemia z Radziwiłłów (zm. 1663), żona Stanisława
14. Firlejowa Regina z Oleśnickich (zm. 1631), kasztelanowa wojnicka, żona Mi-

kołaja
15. Gajewska Anna z Czacza (zm. 1639)
16. Giżycka Zofi a z Wielkiej Wsi (zm. 1674), sędzina wieluńska, żona Chryzostoma
17. Gnińska Dorota (zm. 1679), wojewodzina chełmińska, żona Jana
18. Grabińska Konstancja Hilaria z Wołłowiczów (zm. przed 23 III 1678), chorą-

żyna brzesko–litewska, żona Jerzego Władysława
19. Grudzińska Anna z Kościelca (zm. 1652)
20. Gruszczyńska Katarzyna z Konarzewskich (zm. 1696), żona Adama
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21. Grzybowska Lukrecja Guldensternowa (zm.  1646), starościna warszawska 
i kamieniecka, żona Jana

22. Hulewiczówna Zofi a Engracja (zm. 1698), sędzianka łucka
23. Jabłonowska Maria Anna z Kazanowskich (zm. 1687), wojewodzina i genera-

łowa ziem ruskich, żona Stanisława Jana
24. Kęssowska Elżbieta z Niewierskich (zm. przed 27 II 1659)
25. Kiszczyna Barbara z Radziwiłłów (zm. 1614), księżna, żona Mikołaja
26. Koniecpolska Marcjanna z  Daniłowiczów (zm.  1646), wojewodzina ruska, 

żona Stefana
27. Kopciowa Teofi lia z Tęczyna (zm. przed 13 II 1635), kasztelanowa brzesko–li-

tewska, żona Aleksandra
28. Koźmińska Marianna z Miaskowa (zm. 1685)
29. Kuncewiczowa Helena Sapieżanka (zm. przed 23 II 1645), chorążyna lidzka, 

żona Jakuba
30. Kuncewiczowa Krystyna Woynianka (zm.  przed 8  II 1685), wojewodzina 

brzeska
31. Kurczowa Regina Wołłowiczówna (zm. przed 11 II 1631), starościna upitska, 

żona Ostapha
32. Kwiatkowska Zofi a z Silnicy (zm. przed 27 I 1661), pisarzowa grodzka nowo-

miejska, żona Krzysztofa
33. Lanckorońska Barbara (zm. 1649), kasztelanka kamieniecka
34. Lanckorońska Zofi a z Dąbrowicy (zm. 1645), kasztelanowa sądecka, żona Sa-

muela
35. Ligęzina Anna z Jakubowic (zm. przed 23 III 1638), podskarbina wielka ko-

ronna
36. Lubomirska Anna z Ruśca (zm. przed 3 II 1639), hrabina na Wiśniczu, żona 

Sebastiana
37. Lubomirska Konstancja z Bobrku (zm. przed 26 III 1648), starościna general-

na krakowska, żona Jerzego Sebastiana
38. Lubomirska Zofi a z Ostroga (zm. 1622), podczaszyna koronna, żona Stanisława
39. Laskowska Zofi a z Druckich Lubeckich (zm. przed 23 I 1649), żona Pawła
40. Łajsczewska (Łajszczewska) Małgorzata z Masłowic (zm. 1651), starościna ło-

wicka, żona Mikołaja
41. Małowcowa Anna Maria Bechinka z Lazan (zm. 10 VII 1639), Czeszka, żona 

Albrychta Selfryda
42. Męcińska Teresa Małgorzata z Przyłęka (zm. 1667), podkomorzyna wieluń-

ska, żona Wojciecha
43. Mierzejowska Anna Krystyna z Leszczyńskich (zm. 1665)
44. Mniszkowa Barbara ze Żmigrodu (zm. 1653), starościna sanocka, żona Fran-

ciszka
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45. Modlibowska Anna ze Smuszewic (zm. 1678), stolnikowa i surogatorowa po-
znańska, żona Kaspra Franciszka

46. Myszkowska Elżbieta (zm. przed 11 I 1644), marszałkowa koronna, żona Zyg-
munta

47. Nunhartowa Rachela Szemiotówna (zm. przed 6 III 1629), horodniczyna wi-
leńska, żona Piotra

48. Ogińska Marcibella Anna Hlebowiczówna (zm. 1681), wojewodzina trocka, 
żona Marcjana Aleksandra

49. Olszowska Zofi a Duninówna z Wielkiego Skrzynna (zm. 1671), kasztelanowa 
spicymierska, żona Waleriana

50. Opalińska Ludwika z Bnina (zm. 1676), starościna międzyrzecka, żona Piotra
51. Oraczowska Anna Maria z Ziębic (zm. 1664), żona Mikołaja
52. Ostrogska Anna ze Sztemberku (zm. 1635), księżna, żona Aleksandra
53. Przyłęcka Barbara z Pilcy (zm. przed 17 II 1650), kasztelanowa oświęcimska, 

żona Achacego
54. Pszonczyna Ewa Anna (zm. 1643), chorążyna chełmska, żona Adama
55. Radzimińska (Radzymińska) Aleksandra (zm. przed 20 III 1652), podkomo-

rzyna żmudzka, żona Jędrzeja Aleksandra
56. Radziwiłłowa Katarzyna z Potoka Potocka (zm. przed 9 II 1643), księżna na 

Birżach i Dubinkach, żona Janusza
57. Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich (zm. 1694), księżna na Ołyce i Nieświe-

żu, żona Michała Kazimierza
58. Rogalińska Jadwiga z Mieszkowa (zm. 1652), żona Władysława
59. Rupniowska Anna Teofi la z  Przyjem (zm.  1670), starościna lelowska, żona 

Krzysztofa Michała
60. Sapieżyna Anna Jadwiga Woynianka (zm. 1642), wojewodzina brzeska, żona 

Mikołaja
61. Sapieżyna Gryzelda z  Wodyńskich (zm.  przed 26  IV 1633), marszałkowa 

wielka litewska, żona Jana Stanisława
62. Sapieżyna Teodora Krystyna (zm. 1652), podkanclerzyna litewska, żona Ka-

zimierza Leona
63. Sieniawska Katarzyna ze Sztemberku (zm. przed 7 I 1648), podczaszyna ko-

ronna, żona Adama Hieronima
64. Siesicka Elżbieta z Chaleckich (zm. przed 11 II 1631), żona Stefana
65. Słuszczyna Zofi a Zienowiczówna (zm. przed 14 I 1642), wojewodzina nowo-

grodzka, żona Aleksandra
66. Snopkowska Joanna (zm. przed 19 I 1671), chorążyna latyczewska
67. Sokolińska Maryna z Obryńskich (zm. 1640), księżna drucka, żona Jarosława
68. Stachowska Helena Szemiotówna (zm. przed 15 III 1668), skarbnikowa wił-

komirska, żona Michała
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69. Stradomska Magdalena z Zakliczyna (zm. 1670), żona Jana
70. Szczawińska Katarzyna (zm. 1661), starościna łęczycka i gąbińska, żona Jaku-

ba Olbrachta
71. Szczawińska Zofi a z Warzymowa (zm. przed 22 III 1649), wojewodzina brze-

sko–kujawska, żona Jakuba
72. Szołdrska Barbara (zm. 1662), córka Jana, cześnika ziemskiego kaliskiego
73. Szołdrska Jadwiga (zm. 1662), córka Jana, cześnika ziemskiego kaliskiego
74. Szyszkowska Teofi la Korybutowa Wiśniowiecka (zm.  1643), kasztelanowa 

wojnicka, żona Piotra
75. Szwykowska Dorota Gudziewska (zm. 1636), żona Dawida
76. Tarłowa Helena z Raciborska (zm. 1677), hrabina na Melsztynie, żona Miko-

łaja
77. Tarnowska Elżbieta z Podbereskich (zm. 1645), starościna, żona Teodora Ka-

rola
78. Tarnowska Zofi a Pudencjana z Bobrku (zm. przed 4  I 1649), wojewodzina 

sandomierska, żona Władysława Dominika
79. Tryznina Marcibella z Wodyń Wodyńska (zm. 1651), podskarbina wielka li-

tewska, żona Gedeona Michała
80. Tyszkiewiczowa Anna Kandzierzawska (zm. 1653), marszałkowa słonimska, 

żona Piotra
81. Tyszkiewiczowa Barbara Naruszewiczówna (zm. 1627), wojewodzina trocka, 

żona Janusza Skumina
82. Tyszkiewiczowa Marianna Tyzenhauzówna (zm. przed 26 III 1670), marszał-

kowicowa litewska
83. Wielopolska Angela Febronia z Koniecpolskich (zm. 1663), stolnikowa ko-

ronna, żona Jana
84. Wielopolska Konstancja Krystyna (zm. 1675), stolnikowa koronna, żona Jana
85. Wołłowiczowa Elżbieta z Gosławic (zm. przed 3 I 1636), starościna generalna 

żmudzka, żona Hieronima
86. Woynina Anna z Kopciów (zm. 1616), krajczyna litewska, żona Jędrzeja
87. Zalewska Zofi a z Mikołajewskich (zm. przed 4 II 1647), pisarzowa ziemska 

sieradzka, żona Marcina
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Abstract

A model of a Polish noblewoman in the 17th century 
printed funeral orations

Baroque funeral orations — sermons, speeches, panegyrics and epitaphs, contain 
not only information valuable for historians about ancient customs and funeral 
ceremonies, but also rich genealogical and heraldic material. Th ey are also recog-
nized as a valuable source for the study of the mentality of the old–Polish society 
because they contain didactic and moralistic elements, which developed under 
the infl uence of certain models, patterns and stereotypes that occur within that 
society. 

Th e funeral sermon goes back to ancient times and refers to the, popular in an-
cient Greece, funeral mourning, which was present in  both poetry and  music. 
Th e songs of mourners consisted of the same elements as a funeral encomium, or 
the praise of the deceased, lament and consolation. A funeral speech was consid-
ered the best gift  that the living can give to the dead. According to the researchers, 
Greek funeral orations mainly focused on praising the power of  the state and  its 
ideology. Roman, on the other hand, on glorifying the characteristics of a particular 
person and their family. Christian panegyrics derive from the praising of heroism 
of the martyrs, and it was the Fathers of the Church who write the laudatory speech-
es. In the medieval and modern times, preachers gathered their thorough knowledge 
of the religion and the world not only from books, but mainly from the Bible, which 
became an inexhaustible source of wisdom and undeniable knowledge of the world.

In the seventeenth century, both in Catholic and Protestant circles, there have 
been numerous speeches, which were used during funeral ceremonies. Printed 
funeral sermons were equipped with all the elements characteristic of the genre. 
Th us, there were — lament, mourning over the death, a praise of  the deceased 
(the  eulogy), and  consolation. Th e  lamenting topoi constituted the  fi rst part 
of  the  sermon. Th e  eulogy was the  most important element of  the  speech, as 
it presented spiritual and personal virtues of the deceased and the praise began 
by  recalling the  famous ancestors of  their family. In  case of  women, the  most 
emphasized aspect was their piety, living according to the Ten Commandments, 
participation in religious services, frequent confession, receiving the sacraments, 
fasting and  mortifi cation of  the  fl esh, spreading of  mercy and  marital submis-
sion. In the orations for men, attention was drawn to their religiousness, church 
legacies, as well as their patriotism which was visible in participating in conven-
tions, local diets and military expeditions. Sometimes the funeral sermon served 
as a family chronicles, which were stored in the home book collections. 
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A model of a Polish noblewoman in the 17th century printed funeral orations

Th e  17th century funeral sermons implement many elements of  medieval 
art of dying well. Th ey also focused on emphasizing the role of  the sacraments 
in the life of a man, the role of prayer, self–examination, repentance, reconcilia-
tion with the living and the forgiveness for those who trespass. It is worth noting 
that the Baroque period saw an exceptional growth in the theatricality of the fu-
neral ceremonies. Th erefore, the printed funeral orations were the most common 
way of commemorating the baroque splendour of the funeral pomp. Funeral cer-
emonies, which were supposed to be good–byes to the deceased, oft en turned into 
spectacles lasting from a few to several months. Th e main role in this peculiar per-
formance was played by the dead, who was replaced by a look–alike or a portrait. 
Th e vanity of expenditures on organizing the burial was rebuked by preachers, 
not only Catholic, but also Calvinist and Lutheran. It oft en happened that in their 
wills, people expressed a desire to be buried immediately aft er death, and without 
the pomp. Nevertheless, the request of the deceased was usually not fulfi lled or 
there were two events organized. Th e fi rst — modest, and the second — prepared 
with due pomp and luxuries. 

Th e sermons preached during the funerals were an excellent form leading to 
the creation of models, and even anti–models that were to teach about what quali-
ties or actions are reprehensible, not only here on Earth, but also in the aft erlife. 
We can therefore assume that funeral orations brought deeper values   resulting 
from the presentation of characters not only in eschatological dimensions but also 
in the dimensions of a model, which was to have an impact on future generations.

Th e models appearing in women’s parenetic orations can be divided into two 
basic groups of female virtues. Th e fi rst of them — called, in this study, the per-
sonal virtues of women — are those that belong to the woman because of her social 
role of a bride, wife, mother and widow. Th ese are, therefore: virtuousness, purity, 
prudence, submissiveness to a man (father, husband, mentor), obedience, marital 
and motherly love, economy, wisdom. Th e second set are the virtues belonging 
to a woman as a Christian. Th ese are: religiousness, participation in Holy Mass, 
frequent confession, reception of  the  sacraments, asceticism (fasting and  disci-
pline), piety, mercy, charity, holiness, contempt for worldly things, an exemplary 
life and a good death. 

Th e role models present in funeral sermons were shaped according to the age 
of the deceased woman. Among the catalogue of womanly virtues, the most im-
portant were humility, bodily and  spiritual purity and  obedience. In  married 
women , the  sermons stressed marital fi delity, understanding, respect, consent 
and  approval of  the  wife to any husband’s actions and  decisions. According to 
the  model binding at the  particular time, a  woman should not experience any 
other love than marital, motherly, and above all, love of God. Th e model of wife 
in  funeral sermons was formed, among other, by  the  Bible and  the  oral tradi-
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tion. On this basis, preachers popularized two ideal models of married women. 
Th e fi rst of these was a strong woman, leading the family, bringing up children 
and serving the family, whose prototype was the biblical Sarah. Th e second one 
was a woman who is quiet, praying,   humble and despising the world — inspired 
by the Old Testament’s Rachel. 

In  the  system of  secular models of  women, the  most respected was a  wid-
ow and  she was oft en compared to characters in  the  Old Testament. Personal 
characteristics of  a  good widow were — modesty, stability, generosity and  pi-
ety. Th e  orations also emphasized charity work of  widows, which was evident 
in helping the sick, the poor and the abandoned, and consisted of donating for 
Church and secular institutions. Th e widow was also supposed to be characterised 
by modesty and restraint in speech, dress and behaviour.

Th e  personal characteristics of  a  bride, wife, mother and  widow, listed 
in the funeral sermons, coincided with the model of a fervent Christian and ap-
plied to all women, regardless of age and social status. According to the funeral 
orations, the virtues that characterized the believing women were — piety, regular 
participation in retreats and church services, keeping fasts, frequent confession, 
receiving the  sacraments, membership in  religious brotherhoods, reading reli-
gious books and the fi ght against heresy by converting members of their family 
and their subjects to Catholicism. It was also important to show mercy through 
charity, pious foundations and legacies. Th e pious women were also expected to 
be characterised by holiness, contempt for worldly things and continuing to re-
member about God’s punishment and  the aft erlife. Hence, the kindness shown 
to others, like the above–mentioned practices, gave hope to religious women for 
salvation and achieving eternal happiness. 

 Th erefore, the 17th century funeral orations shaped the feminine role models 
and  provided a  tribute to the  deceased by  emphasizing her virtues and  merits. 
Th e  persons gathered at the  funeral received a  double message. On one hand, 
they listened to a eulogy to the deceased woman, on the other hand — due to 
the circumstances in which this speech was delivered — they realized the tran-
sience of life and the inevitability of death. It should be noted, however, that it was 
the  known, well–born, merciful, recognized in  their society, but still not quite 
perfect, women who became the role model. Th e perfect model is unlikely to have 
existed. Th is was due to the fact that it was impossible to assign most of the char-
acteristics mentioned in this study to a single person. 

Translated by Maciej Karczewski
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Résumé

Modèle de la noble dame dans des éloges funèbres 
polonais imprimés du XVII siècle

Éloges funèbres baroques tels que sermons, discours, panégyriques et épitaphes 
contiennent non seulement des informations importantes pour un historien sur 
le sujet des anciennes coutumes et des cérémonies funèbres mais aussi un abon-
dant matériel généalogique et héraldique. Les oraisons funèbres ont été recon-
nues comme une précieuse source de recherches sur la mentalité de la société de 
l’ancienne Pologne. Elles contiennent des éléments didactiques et parénétiques 
qui ont formés des types, des modèles et des stéréotypes personels existants dans 
ces communautés polonaises.

Le sermon funèbre a ses racines dans l’Antiquité et il se réfère à la complainte si 
populaire dans la Grèce antique. Il a été présent dans la poésie aussi bien que dans 
la musique. Des chants funèbres de pleureuses se composaient des mêmes éléments 
qu’un panégyrique funèbre (‘encomium’ en latin) : éloge d’un mort, lamentation et 
consolation. Un panégyrique a été considéré comme la meilleure off rande que les 
vivants pouvaient off rir à un défunt. D’après des chercheurs, les oraisons funèbres 
grecques se diff érenciaient des romaines. Les prémières se concentraient sur la 
louange de la puissance du pays et de son idéologie pendant que les oraisons romaines 
glorifi aient les qualités d’une personne réelle ainsi que de sa lignée. Les panégyriques 
chrétiens se sont formés de l’éloge de l’héroïsme des martyres mais ce sont des Pères 
de l’Église qui s’occupaient de l’écriture des discours à la louange. Les prédicateurs 
du Moyen Âge et de la Modernité acquéraient une connaissance approfondie sur la 
religion et le monde non seulement des livres mais avant tout de la Bible. Elle fût une 
source inépuisable de la sagesse vitale et de la connaissance indéniable sur le monde.

Au XVIIème siècle des multiples oraisons ont apparues dans des cercles catho-
liques aussi bien que dans des milieux protestants. Elles étaient utlisées pendant 
des funérailles. Les sermons funèbres imprimés se composaient de tous les élé-
ments caractéristiques et typiques pour ce genre de discours: lamentation, plainte 
à cause de la mort, louange d’un mort, consolation et soulagement. La prémière 
partie du sermon c’était le topo de lamentation. L’éloge est un élément du dis-
cours le plus important puisque il présentait les vertus spirituelles et personnelles 
d’un défunt. Par contre, la louange se commençait par un rappel des ancêtres cé-
lèbres de sa lignée. Dans le cas des femmes, la louange accentuait surtout de la 
piété, la vie en accordance avec le décalogue, participation dans des cérémonies 
religieuses, une confession continuelle, la fréquentation des sacrements saints, le 
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jeûne et la mortifi cation du corps, la propagation de la miséricorde ainsi que la 
soumission conjugale. Les éloges des hommes se concentraient sur la religiosité, 
les légations ecclésiastiques mais aussi sur le patriotisme qui se manifestait dans 
la participation aux congrès, diétines et expéditions militaires. Il arrivait que les 
sermons funèbres faisaient fonction des chroniques familiales qui ont été stockées 
dans des bibliothèques domiciliaires.

Les sermons funèbres du XVIIème siècle réalisaient plusieurs éléments de l’art 
médiévale d’un bon décès. Ils se concentraient aussi sur le soulignement du rôle 
des sacrements dans la vie de l’homme, de la prière, de l’examen de conscience, 
de la pénitence, de la réconciliation avec des vivants et du pardon aux coupables. 
Il faut mentionner qu’au baroque a eu lieu une augmentation exceptionelle de la 
mise en scène des cérémonies funèbres. D’ici vient le fait que les éloges funèbres 
imprimés ont été un moyen le plus utilisé pour commémorer le splendeur de cette 
solennité funéraire baroque. Les cérémonies funèbres, dont l’intention était de faire 
un éternel adieu à un mort, se transformaient souvent à un spectacle qui durait de 
quelques jusqu’à une douzaine de mois. Le rôle principal dans ce spectacle jouait 
le défunt qui était remplacé par un sosie ou bien par un portrait du mort. Non seu-
lement les prédicateurs catholiques mais aussi calviniens et luthériens désapprou-
vaient la vanité de dépenses voluptuaires pour organiser des funérailles. Il arrivait 
que dans des testaments il y avait des dispositions d’organiser les funérailles juste 
après la mort et sans aucune solennité. Néanmoins, le plus souvent cette dernière 
volonté n’était pas respectée ou bien les deux cérémonies ont été oragnisées: la 
prémière modeste et l’autre que l’on préparait avec splendeur et excès.

Les discours prononcés lors des funérailles ont été une occasion parfaite pour 
former des modèles et mêmes anti-modèles dont le but était moraliser et instruire 
quels traits et actes méritent la damnation non seulement pendant la vie terrestre 
mais aussi éternelle. Il est donc possible d’admettre que les éloges funèbres appor-
taient des valeurs profondes. Ces valeurs viennent du fait que les personnages 
étaient présentés non seulement dans les cadres eschatologiques mais aussi dans le 
cadre du modèle dont le rôle était d’infl uencer de prochaines générations.

Les modèles qui apparaissent dans des éloges parénétiques féminins peuvent 
être divisés en deux groupes principales de vertus féminines. Les prémières, nom-
mées dans cet étude les vertus personnelles, appartiennent à la femme en raison 
du rôle social qu’elle exerçait : demoiselle, épouse, mère et veuve. Ces vertus com-
prennent : chasteté, pureté, prudence, obéissance à un homme (père, époux, pro-
tecteur), soumission, amour conjugal et maternel, économie, sagesse. Les autres 
vertus appartiennent à la femme en tant qu’ une chrétienne. Ce sont religiosité, 
participation à la messe, continuelle confession, fréquentation des sacrements 
saints, ascèse (jeûne et discipline), piété, miséricorde, aumône, sainteté, dédain 
des biens temporels, vie exemplaire et bonne mort.
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Modèle de la noble dame dans des éloges funèbres polonais...

Les modèles personnels qui apparaissent dans des sermons funèbres étaient 
crées conformément à l’âge de l’héroïne. Parmi les vertus féminines les plus im-
portantes étaient humilité, pureté de corps et d’esprit ainsi que soumission. Dans 
le cas des femmes mariées ils soulignaient  : fi délité conjugale, entente, respect, 
accord et approbation des actes et des décisions de son époux. La femme, confor-
mément au modèle qui était en vigueur, ne devait pas éprouver que l’amour conju-
gale, maternelle et surtout l’amour pour le Dieu. Le modèle d’une épouse dans des 
sermons funèbres était crée par la Bible et la tradition verbale. En tenant compte de 
ceci, les prédicateurs popularisaient deux modèles de la femme mariée idéale. La 
prémière c’était une dame forte qui éleve ses enfants et sert à sa famille dont le pro-
totype était Sara biblique. La deuxième c’était une femme calme, pieuse, humble et 
contemptrice du monde qui était inspirée de Rachel de l’Ancien Testament.

Dans le système des modèles féminins laïcs c’était une veuve qui jouissait du 
respect et c’est elle qui était comparée le plus souvent aux héroïnes de l’Ancien 
Testament. Les traits d’une bonne veuve comprennent : modestie, stabilité, géné-
rosité et piété. Aussi, l’activité charitable et bénévole des veuves a été soulignée 
dans des éloges. Ce travail se manifestait par l’aide aux hommes malades, pauvres 
et abandonnés. En même temps, cette action consistait à apporter sa contribution 
aux institutions de l’église et laïques. Il fallait aussi que la veuve se distingue par la 
modestie et la modération dans la parole, les tenues et les coutumes.

Les traits personnels d’une demoiselle, épouse, mère et veuve, détaillés dans 
des éloges funèbres, correspondaient au modèle d’une chrétienne fervente. Cela 
concernait toutes les femmes sans tenir compte ni de l’âge ni de l’état social. Les 
vertus qui, conformement aux oraisons, caractérisaient une femme croyante 
comprenaient : piété, participation régulière aux récollections et aux cérémonies 
religieuses, fréquente confession, jeûne, fréquentation des sacrements saints, ap-
partenance aux confréries religieuses, lecture des livres religieux et lutte contre 
hérésies par la conversion au catholicisme les membres de sa famille ainsi que ses 
serviteurs. En même temps, il était important de manifester la miséricorde par 
aumônes, pieuses donations et légations. Il y a plusieurs d’autres comportements 
que la société attendait des femmes pieuses: sainteté, dédain des biens temporels, 
mémoire incessante de la punition de Dieu et de la vie posthume. D’ici vient la 
bonté pour l’autrui qui est comprise dans des actes énuméres ci-dessus. Ils don-
naient l’espoir du salut et du bonheur éternel aux femmes religieuses.

En resumant, les éloges funèbres du XVII siècle créaient parfaitement des mo-
dèles féminins. En même temps, ils rendaient hommage à la défunte en soulignant 
ses vertus et mérites. Les auditeurs rassemblés pendant les funérailles obtenaient 
une double information. D’un côté ils écoutaient un panégyrique à la louange 
d’une femme morte. De l’autre côté, vu les circonstances de l’oraison funèbre, les 
auditeurs se rendaient compte du fugacité de la vie et de l’inexorabilité de la mort. 
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Il faut préciser que le modèle à suivre constituaient des femmes connues, bien 
nées, charitables, réputées dans la société. Pourrtant elles n’étaient pas idéales. Un 
modèle idéal plutôt n’existait pas. Il était impossible d’assigner la plupart des traits 
précités dans cette étude à une personne particulière.
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konterfektowany [...] P. Maryi Anny z Kazanowa Jabłonowskiej, Woiewodziny i Ge-
nerałowey Ziem Ruskich Hetmanowey W.  Koronney przez Kapłana Soc. Jesu. Przy 
zwyczajnym dorocznym Ochodzie w roku 1696 w Kollegium Lwowskim wystawiony, 
Lwów [1696].

[Bodzenta Jan Chryzostom], Białogłowa Męzna W  rzadkowidaney Bogoboyności, [...] 
P. Barbary z Pilce Przyłęckiey, Kasztellanki Oświęcimskiey, etc. Przy żałosnym ciała iey 
zmarłego Pogrzebie w Kościele Krakowskim franciszkańskim, Przez [...], Kaznodzieię 
Zamkowego, Dnia 17. Lutego w Rok Iubileuszowy 1650. Znaleziona [...] [Kraków, po 
31 III 1650].

[Bythner Jan], Błogosławieństwo Umieraiących w Panu albo Sermon Pogrzebny Przy odda-
niu Ziemi Slachetnego [...] niekiedy Paniey Anny Hrabianki z Labiszyna Broniewskiey, 
Ie[go] Mci Pana Hieronyma z  Broniewa Broniewskiego ukochaney Małżonki, Ciała 
w Debnickim odprawiony Kościele Przez [...] Sługi Słowa Bozego na ten czas w Zborze 
Dębnickim, XI. Iuniij Roku Panskiego M. DC. XLI, Leszno [1641].

[Cyrus Jędrzej (Andrzej)], Korona Małzeńska Nad Katafalkiem [...] P. Helzbiety z Podbere-
ska, Hrabiney Z Tarnowa, Krzepickiey, Kłobuckiey, Zyżmors. etc. Starosciney, W dzień 
Pogrzebu powieszona Przez [...] Karmelitę Bossego. Kathedralnego Kościoła Krakow-
skiego Kaznodzieię Ordinariusza a  Przez X.  Pawła Machnowskiego Commendarza 
Ośmiany Murowaney, a Sacris eiusde. Illustris: Comitis de Tarnow. Do Druku podana. 
Z Dozwoleniem Starszych, Warszawa 1645.

[Cyrus Jędrzej (Andrzej)], Mądra Th ekuita, Na Pogrzebie [...] P. Zophiey z Dąbrowice Lanc-
korońskiey, Kasztellanki Sądeckiey, Małogorskiey, etc. Starosciney, Przez [...] Karmelitę 
Bossego: Kathedralnego Kościoła Krakowskiego Kanodzieie Ordinariusza Wystawiona. 
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A przez X. Mikołaia Wasniowica, Kommendarza Wodzisławskiego do druku podana. 
Za dozwoleniem Starszych, Kraków 1645.

[Cyrus (Andrzej) Jędrzej], Kazanie Na Pogrzebie [...] P.  Martiany Daniłowicowney Ko-
niecpolskiey, w Kościele Przecławskim, [...] Karmelitę Bossego, Kathedralnego Kościo-
ła Krakowskiego Kaznodzieie Ordinariusza. Przez X. Iana Grzybowskiego, Proboszcza 
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ryusza. Z dozwoleniem Starszych. W Krakowie, W Drukarniey Wdowy y Dziedzicow 
Andrzeia Piotrkowczyka, Typographa I. K. M. Roku P. 1646, Kraków 1646.

[Czacki Hieronim], Sławna Wysokich Cnot Korona [...] Pani Jadwiga z Mieszkowa Roga-
lińska, Z Głowy, [...] Pana Władisława Rogalinskiego Małzonka: Gwałtowney śmierci 
ręką; Zięta. W roku 1652. dnia 8. Lutego w Smolicach żałośnie Zacmiona. w Koście-
le Bernardinskim Conventu Kobylinskiego, Na żałobnym Katafalku, dnia 18. Marca, 
w tymże Roku, z Ambony Obiasniona przez [...] tegoż Zakonu, y Klasztoru, na ten czas 
Kaznodzieie Ordinaryusza. A przez Marcina Padwickiego B.P. do druku podana, Po-
znań [po 18 III 1652].
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berku Xiężny Ostrogskiey, Hrabiny na Tarnowie: Woiewodziney Wołyńskiey: Miane 
w Iarosławiu, w Kosciele S. Mikołaia Panien Zakonnych ś. Benedykta fundowanym y 
nadanym od teyże X. J. M. 9. Stycznia. Roku Pańskiego 1636. Przez [...] Societatis Iesu. 
Za dozwoleniem Starszych, Kraków [po 9 I 1636].
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mu Pułkozycowi Oddane A Przy Załobnym Akcie Wielm: [...] Pani Zophii z Wielkiey Wsi 
Gizyckiey Sędziny Wielunskiey, Cnot Pobożności y Wysokiego Urodzenia Nałęczą Opasane. 
Y Kazaniem Przy Przezacnego Zgromadzenia Audientij w Kościele Łyskorńskim. Ogłoszo-
ne Przez [...] Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika Prowincij Polskiey Defi nitora y Ka-
znodzieie Iasney Gory Częstochowskiey. Za dozwoleniem Starszych, Kraków 1674.

[Dambrowski Józef], Zal Doroczną nieukoiony rewolucyą, Z  Przedroczney Smierci [...] 
P. Katarzyny Hrabianki na Skrzynnie Szczawinskiey, Lęnczyckiey, y Gąmbińskiey etc. 
Starosciney. W Corce Jephtego adumbrowaney Przez [...] Zakonu Oyca S. Franciszka 
Braciey Mnieyszey Reformatow, na ten czas Prowincyey Wielkopolskiey Sekretarza. 
Przy Anniwersarzu w  Kościele Szczawińskim tegoż Zakonu Kazaniem pogrzebowym 
ponowiony. Roku Pańskiego 1662. dnia 12. Października, Warszawa 1664.

[Doroszewski Marcelian], Powazna Senatorka W Trzech Bramach przy Pogrzebie [...] Pa-
niey Zophiey Zienowiczowny Słusczyney Woiewodziney Nowogrodzkiey Homelskiey 
etc. etc. etc. Starościney Wperspektywie Załobney Na Kazaniu Przez [...], Th eologa, Ka-
znodzieię Wileńskiego, y Starszego Klasztoru Ostrowieckiego, Dominikanina. Prezento-
wana w Roku 1642 Dnia 14 Stycznia. Za pozwoleniem Starszych, Wilno [po 1 III 1642].

[Dubowicz Aleksander], Haft  Ręką Bozą Nadobrey duszy [...] Paniey Heleny Sapiezanki 
Kuncewiczowey, Chorążyney Lidzkiey Koniawskiey Dubieckiey etc. Starościney, Położo-
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ny. A Przez [...] Archimandrytę Wileńskiego Przy pogrzebie Załosnym Roku 1645. Mśca 
Lutego Dnia 23. W Cerkwi S. Troyce Oycow Bazilianow w Wilnie Kazaniem obiaśniony, 
Wilno [po 10 IV 1645].

[Dubowicz Jan], Kazanie Na Pogrzebie [...] Paniey Barbary Naruszewiczowny Januszowey 
Skuminowey Tiszkiewiczowey. Woiewodziney Trockiey Iurborskiey, Nowowolskiey etc. 
etc. Starościney. Miane w Cerkwi Wileńskiey Troyce Przenaswiętszey. 2. dnia Września. 
Roku P. 1627. Przez O. [...] Ord: S. Basilii, [Wilno, po 1 XII 1627].

[Dunin Piotr], Lament Nad Syonem Podniesiony Przy Exekwiach Naiaśnieyszey Swiętego 
Państwa Rzymskiego, Na Ołyce y Nieswiezu Xięzny [...] Katarzyny Sobieskiey Radzi-
wiłowey W. X. L. Podkanclerzyny y Hetmanowy. Hrabiny Na Mirze y Biały Przez [...] 
Societatis Iesu Na Kazaniu W  Kościele Skaryszowskim Płockiey Diecezyi Nad Wisłą 
Mianym. Zkąd do Nieświeża solennie wyprowadzona, Roku od Narodzenia Pańskiego 
1694. Dnia 15 Października, Warszawa [po 15 X 1694].

[Dunin Piotr], Tarcze Się Świecą Y Przy walnych Exequiach ostatnich [...] Na Ołyce y Nie-
świeżu Księzny Katarzyny Sobieskiey Radziwiłowey W. X .L. Podkanclerzyney y Het-
manowey, Hrabiny na Szydłowcu, Mirze, y Biały. Smiertelne cienie splendorem swoim 
rozpędzaią. Pokazał to na Książęcey Ambonie [...] Societatis Iesu Dnia 20 Miesiąca 
Stycznia w Nieswiezu Roku Pańskiego 1695, Warszawa [po 28 IV 1695].

[Dygoń Tomasz], Controversia Tribunalu Niebieskiego między żywotem doczesnym światem 
przemiiaiącym y śmiercią nie użytą. Na Wyprowadzeniu Ciala [...] P. Macibelli Hippo-
liti Wodynskiey, Woiewodzinaki Podlaskiey Podskarbiney Wielkiey W. X. L. Starościney 
Brzeskiey, Suraskiey, etc. etc. Ogloszona W Grodnie w Horodnicy Przez Xiędza [...] Zako-
nu Braciey Mnieyszey de Observan: Kaznodzieię Generalnego, Conventu Grodzieńskiego 
Gwardiana. Roku 1651. dnia 17. Octobra. Potym w Druk podana tegoż roku, z Rozka-
zania Starszych. w Wilnie w Drukarni S. Troycy Oycow Baz[ylianow] 1651, Wilno 1651.

[Elisz Aleksander], Gory Ukoronowane Iey Msc Pannę Zofi ą Engracią Hulewiczowne Sę-
dzinkę Łucką Na Wesele Niebieskie Wynoszące Przy Ziemskich z iey odeścia żalach Po-
grzebowym Kazaniem Ogłoszone w Kościele Łuckim Societatis Iesu Nazaiutrz po Swię-
cie Nawiedzenia Nayswiętszey Panny Roku z  Gor Niebieskich zniżonego Boga 1698. 
Przez [...] Societatis Iesu Kaznodzieię Katedralnego Łuckiego Z Approbacyą y Pozwole-
niem Starszych.[...], Lwów 1698.

[Ellert Franciszek], Brzeg Szczęsliwy Łodzi W Życiu [...] Paniey Jadwigi z Gorskich Dąb-
skiey Kasztellanowey Innowłocławskiey. Wiosłem Herbownego Drzewa Jaśnie Wielm. 
Ichmościow Panow Godziembow Dąbskich dopędzony. Kazaniem Pogrzebowym Przez 
[...] Zakonu S. Franciszka Strictionis Observantiae ogłoszony, Warszawa 1684.

[Frezer Stanisław/Bonawentura od S. Stanisława], Połow Do Wieczności Dwoch Iednoroz-
cow W Sławnym Zwierzyncu, [...] PP. Fredrow Od Smierci Złowionych [...] Pana Karola 
z Pleszewic Fredra Starostę Krosinskiego y [...] Paniey Ioanny Snopkowskiey Chorążyney 
Latyczewskiey, Rodzonych, Przy spolnym Ich Mściow Pogrzebowym Akcie, W Kosciele 
Przemyslkim WW. OO. Karmelitow Bossych Kazaniem Ogłoszony przez [...] tegoż Za-
kony W Elwowie, [Lwów?] 1671.

[Ginkiewicz Michał], Kazanie Na Pogrzebie Dobrey Pamięci [...] P. Zofi ey z Drucka Lu-
beckiey. Pawłowey Laskowskiey Przez [...] Proboszcza Domu Professow Wilenskiego y 
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S. Th eologiey Doktora, Societatis Iesu miane. A za dozwoleniem Starszych w druk poda-
ne, [Wilno, po 23 I 1649].

[Hesperus Michał], Buyne Drzewo Znizoney Wynioslosci, lubo Ostatnia Posługa Sławney y 
Swiętey Pamięci Matronie [...] Annia Hrabiance z Labiszyna, ukochaney niekiedy Ie[go] 
Mści Pana Hieronima z Broniewa Broniewskiego Malzonce Przed samym Ciała Szla-
chetnego prowadem z żalem oddana Na Podworzu Debnickim od Ks. [...] Slugi P. Iezusa 
K. uczynek Kaznodzieje przy Zborze Skockim Wykonywającego. II. Iunij. Roku Panskie-
go M. DC. XLI, [Leszno, po 15 VII 1641].

[Hesperus Michał], Dobra Pielgrzymska Otucha lubo Pogrzebne Słowa. nad Slachetnym 
Ciałem Sławney Pamięci niegdy [...] Anny Mariey Bechinki z Lazan Małowcowey Po-
bożney y stateczney w swym dla Christusa y iego Ewangelij z Oyczyzny własney Kro-
lestwa Czeskiego wygnaństwie Matrony. G woli Je[go] Mści Panu Albrechtowi Selfrido-
wi z Małowicz Małowcowi, pozostałemu Smętnemu Małżonkowi y inszym teskliwym 
Exulantom spisane, a  w  Kościele Skockim od [...] z  żalem mowione. 24. Iulij. Anno 
M DC XXXIX, Leszno [po 7 VIII 1639].

[Hincza Marcin], Kleynot Koronny Abo Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Anny z  Iakubowic 
Ligęziney, Podskarbiny Wielkiey Koronney, Starościney Olsztynskiey: Ktore miał w Ko-
ściele śś. Piotra y Pawła w Krakowie [...] Societatis Iesu Rector tegoż Collegium Roku 
1638. Księżyca 23. Marca. Z dozwoleniem Starszych, Kraków [po 1 V 1638].

[Hincza Marcin], Złota Korona Abo Kazanie Na Pogrzebie [...] Xiężny Anny z Sztemberku 
Ostrogskiey, Hrabiney na Tarnowie, Woiewodziney Wołyńskiey. Ktore miał [...] Prowin-
cyał Polski Societas ISEU. Dnia 7 Stycznia. Roku 1636 W Kościele Iarosławskim Societa-
tis Iesu. Za dozwoleniem Starszych, y Urzędu Duchownego, Kraków 1636.

[Janczyński/Jączyński Rafał], Prawdziwy Sędzia Serce Niewinne. Albo Krótkie Kaza-
nie miane na Exekwiach [...] Paniey [...] Helzbiety z  Gosławic Wołłowiczowney. 
Głowney Starościney Ziemie Zmoydzkiey, Upitskiey, Zzawelskiey, Poiurskiey, Gą-
dzynskiey, Rudnickiey, Kobryńskiey, Sokolniskiey etc. etc. Dzierzawczyney. Dnia 
4. Miesiąca Stycznia w Roku 1636. W Kościele Brzeskim Kollegium Sapieżańskiego 
Societatis Iesu. Przez [...] Societatis Iesu W Lubl U Wdowy Pawła Konrada [Lublin, 
po 4 I 1636].

[Janiszowski Jan], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Maryanny z Miaskowa Kozminskiey Znacz-
ney Dobrodzieyki Collegium Kaliskiego Soc: Iesu Miane [...] Przez [...] Societatis Jesu. 
Roku 1685. W Drukarni Collegium Kaliskiego Societatis Jesu, [Kalisz 1685].

[Janowicz Wawrzyniec], Reszta Pociech W Umbrach Y Ciemiach Smiertelności Na Pogrze-
bie [...] Paniey Heleny Szemiotowny Stachowskiey Skarbnikowey Wilkomirskiey iako 
Małżonki, tudziesz y Matki [...] Paniej Helzbiety Toloczkowny Stachowskiey Kazaniem 
Upatrzona. Przez Wielebnego [...] Kanonika Wendenskiego, Prothonotariusza Apostol-
skiego, Dziekana Kupiskiego, Plebana Swiadoskiego, w  Kosciele Onikscienskim Roku 
1668. Marca 15, Wilno 1669.

[Janowicz Wawrzyniec], Słonce W Znaku Niebieskim Byka Zodiacznego Na Pogrzebie Wiel-
mozney [...] Paniey Marianny Tyzenhauzowney Tyszkiewiczowey Marszałkowicowey 
W.X.L. W Kosciele Kupiskim Kazaniem prezentowane. Przez [...] Kanonika Wenden-
skiego, Protonotariusza Apostolskiego, Dziekana Kupiskiego, Plebana Swiadosckiego. 
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Roku Pańskiego 1670. Miesiąca Marca Dnia 26. Za pozwoleniem Starszych. W Wilnie, 
w Drukarni Akademickiey Soc. Iesu, Wilno [po 2 IV 1670].

[Jasłowski Bernard], Kazanie Na Pogrzebie [...] P. Doroty Gninski Woiewodziny Chełmin-
skiey, Kowalewskiey, Knyszynskiey, Radzynskiey, Grodeckiey, etc. etc. Starosciny. Miane 
Przez [...] Zakonu S. Cistercienskiego Professa Wangrowieckiego Kaznodzieię Ordynal-
nego w Kościele Wangrowieckim WW. Oycow Cistercien Dnia 28. Marca. Roku od Na-
rorzenia Pańskiego 1680, [b.m., b.dr., po 28 III 1680].

[Jendrski Jakub Antoni], Mądra Indzienigierka Dwoch Domow dla siebie Albo Kazanie 
pokazane Na pogrzebie [...] Paniey Alexandry Radziminskiy Ciwonowey Szawdowskiey 
Podkomorzyney Zmudzkiey. Przez Wielebnego Xiędza [...] Doktora Pisma Swiętego 
Deffi  nitora Prowinciey Ruskiey y Litewskiey Regenta y Kaznodzieię Konwentu Wilen-
skiego Panny Maryiey na Piasku Zakonu Franciszkanskiego Dnia 20 Marca Roku 1652, 
Wilno [po 20 III 1652].

[Jurkowski Stanisław], Oratio funebris in publicis exequiis [...] D. Caeciliae Renatae Au-
striacae, Poloniae et Sueciae, Reginae; per inclytam Universitatem Studii Crac. ad aedes 
diuae Annae instauratis dicta [...], Cracoviae 1644.

[Kaczyński Paweł], Strzała Zacnego Domu [...] Panow Mikołaiewskich, Abo Kazanie na 
Pogrzebie [...]P. Zofi ey z Drzewiec Zaleskiey, Pisarzowey Ziemskiey Sieradzkiey. Miane 
w Piotrkowie Przed Prześwietnym Trybunałem Koronnym, W Kościele Wielebnych Oy-
cow Zakonu S. Franciszka De Observantia Przez [...]. 4. Dnia Lutego, Roku 1647. [...], 
Poznań [po 4 II 1647].

[Kamieński Petroniusz], Kazanie Na Pogrzebie [...] Paniey Elzbiety Chaleckiey z Chalca 
Stephanowey Siesickiey miane. Przez [...] Lektora Pisma Swiętego Przeora y Kaznodzie-
ie Klasztoru Wileńskiego w Kościele S. Ducha Oycow Dominikanow. Dnia 11. Lutego 
Roku 1631, Wilno [po 21 III 1631].

[Kmita Mikołaj/Nicolaus a  Spiritu Sancto (Mikołaj od św.  Ducha)], Trzy Matki Uro-
dzeniem, Pobożnoscią, Potomstwem Ozdobione, A  Kazaniami Pogrzebnymi Koronie 
Polskiey, y Familiom ku ozdobie, Potomnym czasom do podziwienia y naśladowania 
wystawione y podane. Przez [...] Karmelitę Bossego, Kaznodzieie Ordynaryusza Kathe-
dralnego Krakowskiego. Z Dozwoleniem Starszych, Kraków 1644.

1) [Kmita Mikołaj/Nicolaus a Spiritu Sancto (Mikołaj od św. Ducha)], Kazanie Przy Exe-
quiach [...] Xiężny, Anny z Stemberku Ostrogskiey, Hrabiney na Tarnowie, Woiewodzi-
ney Wołyńskiey. W Farnym Iarosławskim Kościele, 8. Ianuarij.1636 (s. 1–26).

2) [Kmita Mikołaj/Nicolaus a Spiritu Sancto (Mikołaj od św. Ducha)], Kazanie Przy Exe-
quiach [...] P. Anny z Rusce Lubomierskiey, Hrabiney na Wiśniczu, Kasztellanki Woy-
nickiey, Sendomierskiey, Spiskiey, Dobczyckiey, etc. Starosciney. W  Kościele Krakow-
skim SS. Michała, y Iosepha, Oycow Karmelitow Bossych odprawionych. 4. Februarij, 
M.DC. XXXIX (s. 27–70).

3) [Kmita Mikołaj/Nicolaus a  Spiritu Sancto (Mikołaj od św.  Ducha)], Kazanie Przy 
Exequiach [...] P. Zophiey Xiężny z Ostroga, Hrabiney na Wiśniczu Lubomirskiey, Pod-
czaszyney Koronney, [...] P. Stanisława Hrabie na Wisniczu Lubomirskiego, Woiewody 
y Generała Krakowskiego, Zatorskiego, Spiskiego, Niepołomskiego, Białocerkiewskiego, 
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etc. etc. Starosty Małzonki Swiątobliwey Pamieci. W Kościele Wiśnickim, Oycow Kar-
melitow Bossych Odprawionych. 7. Maij. A.D. 1636 (s. 71–112)].

[Mijakowski Hiacynt (Jacek)], Znaczna W Cnotę Matrona [...] P. Anna z Rusce Lubomir-
ska, Hrabina na Wiśniczu, Kasztellanka Woynicka, Sędomirska, Spiska, Dobczycka, etc. 
Starościna. Dnia 3. Lutego, W Krakowie u świętey Troyce, schowana; A przy Pogrze-
bie, Od [...] Dominikanina, Th eologa, Przeora tamże u ś. Troyce, y Kaznodzieie u Fary, 
z Kathedry pochwalona. Teraz zaś Z cnotami swemi na pamiątkę potomnym wiekom, 
a na pociechę pozostałey Familiey Drukiem wystawiona. Z dozwoleniem Przełożonych. 
Roku Pańskiego M. DC. XXXIX, Kraków 1639.

[Kochanowski Andrzej], Gniazdo Dwoiakiey Wyniosłosci, [...] P. Katharzyny z Sztember-
ku Sieniawskiey, Podczaszyney Koronney, Przy Pogrzebnym Akcie Pokazane, Przez 
[...] Karmelitę Bossego w Brzezaniech 7. Ianua. 1648. A przez X. Macieia Grodeckiego, 
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Societ: Jesu Th eologa y Spowiednika I. K. M. Do Brogu Nieśmiertelney Pamięci Zebrane 
w Warszawie u Oycow Reformatow. Roku żniwa Chrystusowego M. DC. LXXX. Dnia 
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I. Cor. 9 [v. 26] Sic currite ut comprehendatis, Ibid. [v. 24], Lublin 1636.

[Skato Andrzej], Bohatyrka Duchowna Przy załosnych Exequiach Zacnie urodzoney Ma-
trony, [...] P. Elżbiety z Niewierskich Kęssowskiey adumbrowana. y w Jey osobie repra-
esentowana w Oliwie Przez [...] Plebana Langenowskiego. Roku 1659. Dnia 27. Lutego. 
Typis Fiippi Christiani Rhetii, [Gdańsk, po 16 XI 1659].

[Skrobkowicz Jan Ludwik], Smierc Stroyna pod Wiosnę, Przy wyprowadzeniu Ciała [...] 
Paniey Konstancyey z Bobrku Lubomirskiey, Starościney Generalney Krakowskiey, Spi-
skiey, Chmielnickiey, Dopczyckiey, etc. Z Ambony w Kościele ś. Michała na Zamku dnia 
26. Marca wystawiona. Przez [...] Zakonu Braciey Mnieyszey de Oservantia, Prowinciey 
Polskiey Prowincyała, Kraków 1648.

[Skrobkowicz Jan Ludwik], Spelunca Duplex: To jest; Iaskinia Dwoista, Przy braniu Posses-
syey w nię, dwoch Zacnych Ciał, [...] P. Piotra Szyskowskiego, Kasztellana Woynickiego, 
Starosty Wareckiego, etc. [...] Xiężny, Th eophile Koributowey Wisniowieckiey, Małżon-
kow. Wystawiona z Ambony w Kościele Kathedralnym Krakowskim, dnia 26. Czerwca. 
Przez [...] Zakonu Oycow Bernardynow, Prowincyey Polskiey Defi nitora Actualnego, 
w Krakowie, W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, I. K. M. Typographa, [Kraków, 
po 26 VI 1643].

[Stawicki Sebastian], Ogłos Wdzięcznie brzmiących Trąb w Orle Radziwiłłowskim Zasadzo-
nych. Ktorymi wieczney Sławy y pobożności wytrąbiła Dzwięk. [...] Xiezna [...] P. Anna 
Euphemia Xiężna na Nieświeżu y Ołyce, Chrabina na Szydłowcu y mirze. Radziwi-
łowna Donhoff owa. Wielunska, Radomska, etc. Staroscina. Ten śmiercią przerwany. 
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123, 215, 302, 305, 308, 312
Durkacz–Foremska Anna 42, 76
Dybciak Krzysztof 14, 98
Dyczkowski Andrzej 142
Dygoń Tomasz 61, 124
Dylus Aniela 21, 22
Dziechcińska Hanna 14, 18, 24–26, 59, 63, 64, 

82, 84, 85, 100, 127, 144, 154, 172, 181, 
185, 186, 235, 236

Dzieduszycki Wojciech 21, 69
Dziobek–Romański Jacek 59
Dziubkowa Joanna 73
Ehrlich Emilia 130
Elisz Aleksander 253, 294
Ellert Franciszek 61, 124, 135, 170, 261, 284
Erazm z Rotterdamu 93, 238
Estera 34, 130, 236, 277
Estreicher Karol 82, 122
Estreicher Karol junior 122
Estreicher Stanisław 122
Eufemia, św. 199
Fabiani Bożena 201
Fijałkowski Adam 187
Filipowski Marcin 117
Firlej Jan 150
Firlej Mikołaj z Dambrowicy 114, 149, 179, 

271, 280, 295, 330 
Firlej Mikołaj 169
Firlej Zbigniew 145 
Firlejowa Agnieszka z Tęczyńskich 169 
Firlejowa Regina z Oleśnickich 29, 114, 179, 

204, 271, 280, 284, 289, 295, 330
Fischer Adam 69 
Flaga Jerzy 52
Forstner Dorothea 255 
Franciszek Borgiasz, św. 66
Franciszek Ksawery, św. 66, 298 
Franciszek z Asyżu, św. 66 
Fredro Jan 168
Fredro Paweł 168
Fredro Andrzej Maksymilian 187, 241 
Fredro Karol z Pleszowic 197 
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Fredrowa Anna ze Stadnickich 168 
Frémiot Joanna Franciszka de Chantal 200 
Frezer Stanisław (Bonawentura od św. Stanisła-

wa) 67, 107, 108, 138, 197, 198, 245, 299
Gajewska Anna z  Czacza 28, 48, 285, 289, 

300, 313, 330
Gall Stanisław 109
Gałwiaczek Tomasz 26
Gapski Henryk 198 
Garbusińska Danuta 312 
Gąsior Renata 200 
Gąsiorowska Maria 41
Gedeon 130 
Gembala Bronisław 51
Gembicki Piotr 104 
Geremek Bronisław 137 
Gerson Jan 80 
Gigilewicz Edward 88, 91, 314 
Gil Czesław 11
Ginkiewicz Michał 28, 47, 49, 68, 109, 111, 

144, 189, 213, 252, 254, 263, 264, 301, 
308 

Giorgi Rosa 45 
Giżycka Zofi a z Wielkiej Wsi 32, 52, 53, 67, 

189, 289, 300, 315, 330
Giżycki Stefan 116
Glaber Andrzej z Kobylina 186 
Gliczner Erazm 185, 186
Gliński Jan Chryzostom 107, 108
Gładkotwarski Rodopatrzek z  Lekarzewic 

241
Głębicka Ewa Jolanta 84
Głowacka–Penczyńska Anetta 9, 10, 150, 152, 

153, 154, 158, 161, 167, 172, 175, 180, 
183, 200, 207, 241

Głowiński Michał 93
Główka Dariusz 185 
Gmiterek Henryk 93 
Gniewoszowa Joanna Ludwika z  Tęczyna 

190
Gnińska Dorota 31, 55, 72, 113, 119, 120, 

219, 258, 282, 289, 303, 330
Gniński Jan 303, 330
Goliński Janusz K. 64, 231 
Gołąbek Marta 86
Gonzaga Ludwika Maria 12, 27, 113, 122, 

195, 196, 200, 227, 232 

Gorgiasz 83, 85 
Gostomska Dorota 150
Gostomska Zofi a z Tarłów 149
Gostomski Anzelm 149, 239 
Górecka Katarzyna 75, 86, 87, 158, 183, 285 
Górnicki Łukasz 186
Górski Adam 58, 73
Górski Karol 41, 64, 211 
Grabias Magdalena 81 
Grabińska Konstancja Hilaria z  Wołłowi-

czów 32, 114, 192, 214, 271, 276, 289, 
296, 318, 330

Grabiński Jerzy Władysław 271, 330 
Granat Wincenty 142 
Grudzińska Anna z Kościelca 108, 220, 289, 

294, 330
Grupa Małgorzata 75 
Grupiński Wojciech 211 
Gruszczyńska Katarzyna z  Konarzewskich 

111, 274, 289, 330
Gruszczyński Adam 274, 330 
Gryglewicz Feliks 299
Grzebień Ludwik 25, 110, 113
Grzegorz z Nazjanzu, św. 83, 89, 90, 130, 322
Grzegorz z Nyssy, św. 75, 89, 90 
Grześkowiak Radosław 13, 45 
Grzybowska Lukrecja Guldensternowa 108, 

126, 273, 290, 331
Grzybowski Jan 126, 330
Grzybowski Stanisław 86 
Gurgul Monika 96 
Gutowski Bartłomiej 80 
Guzowski Piotr 148, 159, 263 
Gwioździk Joanna 197 
Hałoń Edward 154
Hanusiewicz Mirosława 15 
Häring Bernhard 22 
Hermogenes 83 
Hesperus Michał 30, 124, 136, 272, 274 
Heweliusz Jan 227 
Hieronim, św. 238
Hincza Marcin 48, 50, 72, 135, 165, 191, 206, 

243, 252, 254, 264, 286, 294, 295, 302, 
310, 311, 315, 318

Hoff  Jadwiga 224 
Hołowiński Ignacy 14 
Horacy 130, 133 
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Houlbrooke Ralph Anthony 20 
Hozjusz Stanisław 144 
Hulewiczówna Zofi a Engracja 32, 290, 294, 

331
Huszał Grzegorz 38, 46, 48, 51, 54, 80, 99 
Hyperejdes 85
Ignacy, św. 66, 74, 223, 298 
Ignaszewska Franciszka Salezja 200 
Inglot Stefan 239 
Innocenty XI 201, 270 
Isokrates 24, 83 
Izydor z Sewilli, św. 238 
Jabłonowska Helena 312
Jabłonowska Maria Anna z  Kazanowskich 

32, 66, 68, 72, 139, 205, 215, 216, 279, 
290, 296, 305, 307, 312, 316, 319, 331

Jadwiga, królowa Polski 91, 92
Jagiełło Władysław 92
Jahołkowska Beata 90 
Jakowenko Natalia 74, 147, 148 
Jakubiak Krzysztof 10, 175, 176, 186, 239 
Jakuboszczak Agnieszka 285 
Jamrożek Wiesław 175
Jan Chryzostom 130
Jan Kazimierz Waza 108, 110, 113, 232
Jan III Sobieski 49, 113, 115, 227, 230, 232, 

269 
Janaček Josef 217
Janczyński (Jączyński) Rafał 71, 109, 111, 123
Janik Michał 14 
Janiszowski Jan 30, 109, 111, 259, 265, 305, 

317 
Janowicz Wawrzyniec 50, 70, 138, 177, 203, 

281, 282, 294, 315, 318 
Janowski Andrzej 69 
Januszek Agnieszka 93 
Jarczykowa Mariola 16, 17, 70, 82, 126, 127, 

128, 130 
Jaroszuk Jan 270, 312 
Jasińska–Wojtkowska Maria 14, 98 
Jasłowski Bernard 55, 72, 120, 121, 202, 217, 

219, 251 
Jaworska Kazimiera 185 
Jedynak Barbara 18
Jedynak Stanisław 18
Jeft es 130 
Jelski Józef Stanisław 167 

Jendrski Jakub Antoni 31, 58, 124, 193, 242, 
264 

Jougan Alojzy 14 
Jovaiša Liudas 52 
Józef, św. 48, 66, 109 
Judyta 34, 130, 236, 327 
Julian Apostata 130 
Jundziłł Juliusz 186 
Jurkowski Stanisław 12 
Justyniarska–Chojak Katarzyna 10, 200, 235 
Juwenal 130
Kabacińska Katarzyna 194 
Kaczmarek Romuald 59 
Kaczorowski Bartłomiej 70 
Kaczor–Scheitler Katarzyna 210, 231 
Kaczyński Paweł 28, 109, 111, 138, 139, 189, 

191, 219, 245, 250, 268, 274, 280, 305, 
308 

Kadulska Irena 13, 45, 98, 99 
Kajzer Leszek 209
Kalęba Beata 21, 40, 46, 52, 65, 145, 225 
Kalinowski Adam 161
Kalwin Jan 93, 160 
Kamecka Małgorzata 193 
Kamieński Petroniusz 191, 296 
Kanabrodzki Mateusz 16 
Kantak Kazimierz 106 
Karpiński Adam 15, 238 
Karpiński Andrzej 9, 18, 40–42, 143, 146, 

150, 163, 164, 172, 199, 205, 207–209, 
213, 224, 239, 241, 268, 282 

Karpowicz Mariusz 86 
Katarzyna de Bar 201 
Katarzyna, św. 298 
Kazańczuk Mariusz 26 
Kądziela Łukasz 152 
Kąkolewski Igor 25 
Kęssowska Elżbieta z  Niewierskich 54, 135, 

214, 290, 304, 331
Kieniewicz Stefan 112–114, 270 
Kirszenstein Kazimierz Kryszpin 167 
Kiszczyna Barbara z Radziwiłłów 43, 44, 51, 

276, 277, 290, 331
Kiszczyna Konstancja Zofi a Zenowiczówna 

159 
Kiszka Mikołaj 277 
Kiszka Stanisław 159
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Kizik Edmund 11, 57, 59, 69, 75–77, 157, 167, 
183, 208 

Klenowski Jarosław 22 
Klint Paweł 58, 119 
Kliszko Zenon A. 102 
Klonder Andrzej 40, 167 
Kłoczowski Jerzy 15, 64, 118, 198 
Kmita Mikołaj (Nicolaus à Spiritu Sancto) 

(Mikołaj od św. Ducha) 42, 50, 100, 107, 
109, 122, 123, 131, 141, 163, 176, 204, 
262, 268, 297, 298 

Kochan Anna 25 
Kochanowska Anna ze Święcickich 109 
Kochanowski Andrzej (Aleksander à Jesu) 

(Aleksander od Jezusa) 11, 27, 28, 104, 
107, 109, 149, 244, 253, 254–256, 263, 
265–267, 283, 322 

Kochanowski Franciszek 45, 166, 174, 177, 
243, 254, 266, 272, 275, 304 

Kochanowski Jan 239
Kochanowski Marcin 109 
Koczerska Maria 143, 152, 158 
Kolankiewicz Leszek 16
Kolbuszewski Jacek 20 
Kołakowska Maria 86 
Komeński Jan Amos 185, 186, 187 
Komorowski Piotr z Żywca 166 
Konarska–Zimnicka Sylwia 10, 200, 235 
Kondratowicz Adrian 28, 47, 60, 61, 72, 129, 

219, 244, 251, 258, 280, 308 
Koniecpolska Marcjanna z  Daniłowiczów 

32, 54, 81, 108, 205, 221, 265, 290, 307, 
331

Koniecpolski Aleksander 162
Koniecpolski Jan Przedbor 162 
Koniecpolski Stanisław 150 
Konopczyński Władysław 110, 111, 311 
Konstancja z Habsburgów, druga żona Zyg-

munta III Wazy 112
Konstantyn 130 
Kopciowa Teofi lia z Tęczyna 288, 290, 331 
Kopczyński Michał 154, 207 
Korecka Anna z Chodkiewiczów 168
Korecki Joachim 168 
Korolko Mirosław 14, 17, 25, 62, 63, 89, 92, 

93, 95, 97–99, 101–103
Korona Marek 96, 307, 323 

Korpalewski Wojciech Józef 62, 109, 111, 191, 
265, 266, 271, 281 

Kosman Marceli 25, 67, 70, 82, 96, 102 
Kosowa Marianna z Wolfów 261 
Kostkiewiczowa Teresa 93, 218 
Kościelny Robert 12, 16, 17, 95, 98, 101, 103 
Kość Katarzyna 37, 57 
Kotarska Jadwiga 82 
Kotarski Edmund 253
Kotowa Ida 229, 231 
Kotyńska Katarzyna 74, 147 
Kowalczyk Maria 92 
Kowalkowska Gertruda 167
Kowalkowski Zygmunt 167 
Kowalski Franciszek Wierusz 198, 202, 208, 

223, 246, 250, 259, 279, 294, 311, 313, 
314, 317 

Kowecka Elżbieta 69 
Kowecki Jerzy 209 
Kowzan Jacek 46
Koźmińska Marianna z  Miaskowa 30, 111, 

265, 290, 305, 331 
Kożuchowski Błażej Franciszek 109, 111, 274 
Kracik Jan 179, 183 
Král Pavel 21
Kras Paweł 93 
Krasiński Jakub 150 
Krasowski Jacek 162 
Krasucki Dominik 43, 47, 50, 53, 174, 252, 

259, 294, 307 
Krasucki Michał 116
Krawczyk Antoni 186 
Krąpiec Mieczysław 37 
Kriegseisen Wojciech 147, 152 
Król Stefan 229, 231 
Królikowski Piotr 142
Krzęcka Aleksandra z Czarncy 112 
Krzykoski (Krzykowski) Wacław 109, 111, 

244 
Krzysztofi k Małgorzata 163 
Krzywkowska Justyna 144 
Krzywy Roman 84 
Krzyżanowski Julian 114, 184, 239 
Kuchowicz Zbigniew 163, 164, 229, 231 
Kuchta Joanna 18, 169 
Kuklo Cezary 10, 40, 142, 145–147, 159, 160, 

163, 172, 182, 209, 285 
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Kulesza–Woroniecka Iwona 159, 160, 163, 
210 

Kuncewicz Jakub 272, 331
Kuncewiczowa Helena Sapieżanka 49, 120, 

124, 142, 190, 264, 272, 290
Kuncewiczowa Krystyna Woynianka 31, 71, 

169, 290, 331
Künstler–Langner Danuta 45, 59, 60, 99 
Kuran Michał 13, 14, 102, 116, 118, 119, 126, 

249 
Kurczowa Regina Wołłowiczówna 205, 290, 

307, 331 
Kurdwanowska Zofi a 150 
Kurdwanowski Seweryn 150
Kurdybacha Łukasz 196 
Kwiatkowska Zofi a z  Silnicy 138, 275, 290, 

331
Labudda Alfons 40, 63, 73, 80, 92 
Lanckorońska Barbara 27, 109, 253, 255, 

265, 266, 290, 331
Lanckorońska Konstancja 150 
Lanckorońska Zofi a z  Dąbrowicy 65, 108, 

176, 181, 216, 279, 290, 331
Lanckoroński Krzysztof 150
Lanckoroński Mikołaj z Brzezin 106 
Lanckoroński Samuel 176, 279, 331
Langówna (Langa) Barbara 29, 32, 241 
Laskowska Zofi a z  Druckich Lubeckich 28, 

48, 68, 111, 144, 189, 213, 264, 290, 301, 
308, 331

Laskowski Paweł 48, 189, 301, 308, 331
Lasocińska Estera 22, 59 
Latawiec Magdalena 60, 80 
Lawski Augustyn 277 
Legowicz Józef 156 
Lenort Feliks 195 
Lepszy Kazimierz 92 
Lesiak Anna 146, 148, 151, 153, 159, 233 
Lesiński Bogdan 145, 151, 152, 154, 161, 165, 

167 
Leszczyńska Anna 127
Leszczyńska Marianna 148
Leśniak Franciszek 148, 150, 153, 163, 175, 

205, 206 
Leśnodorski Bogusław 112 
Liberiusz Jacek 116 
Lichański Jakub Zdzisław 90, 157 

Liedke Marzena 145, 146, 148, 165 
Ligęzina Anna z Jakubowic 72, 286, 290, 295, 

311, 315, 318, 331
Lipiński Jacek 100 
Lipsius Justus 59 
Lipska Marzena 144 
Lipski Jan 115
Lisicki Mateusz 27, 44, 202, 233, 244, 253, 266 
Litak Stanisław 52, 195, 196, 199 
Lizjasz 85 
Lodziński Michał Radwan 235, 243 
Lopez Diaz–Otazu Ana Maria 238 
Lorencowicz (Lorencowic) Aleksander 29, 39, 

85, 97, 104, 107, 118, 269, 322 
Lubczyński Mariusz 150, 151, 152, 169 
Lubomirska Anna z Ruśca 32, 38, 109, 114, 

120, 121, 123, 131, 174, 192, 213, 261, 
262, 283, 290, 297, 301, 313, 316, 331

Lubomirska Helena Tekla z  Ossolińskich 
116, 227 

Lubomirska Konstancja z  Bobrku 27, 120, 
203, 261, 290, 296, 331

Lubomirska Konstancja z Bokumów 195 
Lubomirska Zofi a 149
Lubomirska Zofi a z Opalińskich 195, 226 
Lubomirska Zofi a z Ostroga 30, 51, 109, 123, 

155, 204, 273, 290, 331 
Lubomirski Aleksander Michał 116 
Lubomirski Hieronim August 195 
Lubomirski Sebastian 331
Lubomirski Stanisław Herakliusz 45, 195 
Luter Marcin 93, 160 
Lutyński Konrad 195 
Łabęcki (Łabędzki) Baltazar 31, 61, 136 
Łajsczewska Małgorzata z  Masłowic 282, 

290, 318, 331
Łaski Jan 96 
Łącka Teresa Antonina z  Lubrańca Dąbska 

113 
Łącki (Łacki) Kasper 56, 76, 118, 124, 138, 

171, 213, 261, 262, 275 
Łopatecki Karol 52, 160 
Łukasiewicz Dariusz 39, 182 
Łukaszyk Romuald 21, 299 
Łydka Wacław 64, 65 
Łysiak–Łątkowska Anna 194 
Maciejowska Iwona 79, 253 
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Maciejowski Bernard 97 
Majkrzak Henryk 22 
Makiłła Dariusz 225 
Makowski Adam 29, 32, 56, 66, 109, 121, 135, 

165, 166, 196, 216, 241, 254, 283, 285, 
286, 295, 302, 305, 308, 319 

Makowski Hieronim 54, 114, 177, 250, 265, 
301 

Malinowska Monika 41, 143, 144, 146, 148, 
151, 152, 154, 161, 162, 165–167, 173, 
181, 186, 187, 195–197, 199, 200, 210, 
237, 238, 240, 241 

Maliszewski Kazimierz 12, 82 
Maliszewski Tomasz 186 
Małecki Jan M. 65 
Małgorzata, św. 180 
Małkus Marta 58 
Małowcowa Anna Maria Bechinka z  Lazan 

274, 290 
Małowic Albrycht Selfryd z  Małowicz 30, 

274, 331 
Małunowiczówna Leokadia 89 
Mandziuk Józef 108 
Manikowska Halina 305 
Marchocka Anna Maria 211, 231
Marcinkowski Stanisław 168 
Marcjalis 130 
Marecki Józef 44, 186 
Marszalska Jolanta Małgorzata 44 
Marycjusz Szymon 185 
Maryniarczyk Andrzej 21, 37 
Mastalska Danuta 64 
Mateusz, św. 132
Mateusz z Krakowa 80 
Mateusz z Vendôme 133 
Matka Machabejczyków 256, 327 
Matuła Teresa 200 
Matwijowski Krystyn 25, 55, 64, 65, 69, 312 
Matwijów Maciej 72 
Mayenowa Maria Renata 125, 277 
Mazur Zygmunt 114 
Mazurczak Dorota 10 
Mazurkowa Bożena 15, 125, 157 
Mecherzyński Karol 14 
Melanchton Filip 93 
Menandros 24, 88, 129, 137 
Meyer Michel 90 

Męcińska Teresa Małgorzata z Przyłęka 119, 
135, 215, 273, 291, 305, 331

Męciński Wojciech z Kurozwęk 273 
Michalik Bożena 184 
Michał Archanioł, św. 298 
Michałowska Aleksandra z Czarneckich 168 
Michałowska Teresa 85, 235 
Michałowski Mikołaj Melchior 168 
Mielżyńska Elżbieta z Niegolewskich 228 
Mierzejowska Anna Krystyna z  Leszczyń-

skich 275, 291, 331
Mijakowski Hiacynt (Jacek) 38, 48, 104, 114, 

120, 121–123, 154, 174, 175, 176, 188, 
190, 205, 213, 214, 243, 251, 252, 254, 
261, 262, 269, 278, 280, 283, 294, 300, 
301, 303, 309, 313–316, 322 

Mijakowski Stanisław 114
Miklaszewska Mieczysława 63, 69 
Mikulski Krzysztof 180 
Milewska–Waźbińska Barbara 12, 77, 86, 248 
Miluska Jolanta 10, 39, 176 
Miłuński Marek 226 
Mincer Franciszek 231 
Minerwa 248 
Minta–Tworzowska Danuta 21 
Minwid Mikołaj 188 
Misiurek Jerzy 65 
Mitera–Dobrowolska Mieczysława 196 
Młodzianowski Tomasz 26, 49, 97, 104, 106, 

107, 184, 185, 221, 304, 322 
Mniszkowa Barbara ze  Żmigrodu 68, 106, 

215, 291, 294, 300, 308, 331
Modlibowska Anna ze Smuszewic 266, 291, 

332
Modrzewski Andrzej Frycz 185, 186, 239, 240 
Mojżesz 130 
Morán Manuel 96, 100, 102 
Morawińska Agnieszka 136 
Morsztyn Hieronim 134 
Morsztyn Zbigniew 45 
Morsztynówna Katarzyna 202, 220 
Mortęska Magdalena 110, 124, 211, 224, 231 
Moskorzowski Andrzej 116
Mrowiński–Płoczywłos Jan 341
Muczkowski Józef 60 
Müller Wiesław 64, 67, 101 
Mykietów Bogusław 16, 77 
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Myszkowska Elżbieta 32, 114, 123, 174, 175, 
190, 291, 294, 300, 303, 308, 313, 315, 
332

Myszkowska Małgorzata z Tarłów 149 
Myszkowski Jan 149 
Nadolski Bronisław 85, 117 
Nagórska Salomea z Grabownicy 162 
Nalewajek Agnieszka 93 
Nanker, biskup 57 
Naruszowic Szymon 27, 105, 123, 251 
Nasiorowski Sławomir 12, 55, 70, 97, 144 
Nastalska Joanna 110 
Natoński Bronisław 25, 112 
Nawarecki Aleksander 45 
Nawrot Janusz 21 
Neuburski Filip Wilhelm 270 
Niedziela Maurycy Lucjan 65 
Niedzielenko Andrzej 59 
Niedzielski Jan 109 
Niedźwiedź Jakub 84, 85, 122 
Niegolewska Katarzyna z Orzelskich 228 
Niemczyk Wiktor 143
Nowak Alicja Z. 54, 55, 64, 70 
Nowak Zenon Hubert 9, 147 
Nowicka–Jeżowa Alina 67, 82, 101 
Nowicka–Struska Anna 11, 14–16, 18, 23, 59, 

60, 63, 64, 69, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 90–
92, 95, 99, 101, 108, 109, 125, 127, 128, 
130, 236, 237, 248, 250, 253 

Nowodworski Bartłomiej 115
Nunhartowa Rachela Szemiotówna 31, 61, 

291, 332
Obirek Stanisław 25, 107 
Obremski Krzysztof 84 
Ochab Maryna 21, 45 
Ochmann–Staniszewska Stefania 65, 70 
Ocieczek Renarda 17, 82, 117 
Ogińska Marcibella Anna z  Hlebowiczów 

56, 70, 80, 178, 214, 271, 287, 291, 295, 
303, 313, 332

Ogiński Marcjan Aleksander z  Kozielska 
271, 303, 332

Okolski Szymon 192 
Okopień–Sławińska Aleksandra 93 
Olchowa Gabriela 125, 128 
Olelkowicz–Słucka Zofi a 74
Oleśnicki Jan 150

Oleśnicki Jan Zbigniew 150
Oleśnicki Mikołaj 149 
Oleśnicki Mikołaj 150
Oleśnicki Stanisław Karol 150
Oleśnicki Zbigniew 149
Olędzka Joanna 150
Olędzki Tomasz 150
Olszewski Jakub 56, 96, 104, 109, 112, 118, 

254, 301, 307, 322 
Olszowska Zofi a Duninówna z  Wielkiego 

Skrzynna 127, 223, 279, 291, 311, 314, 
332

Olszowski Andrzej 110
Omiecińska Anna 74 
Opacki Ireneusz 15, 125 
Opalińska Katarzyna 145 
Opalińska Ludwika z  Bnina 106, 221, 291, 

303, 304, 332
Opalińska Teresa z Czarnkowa 106 
Opalińska Zofi a 200
Opaliński Edward 163
Oraczowska Anna Maria z  Ziębic 45, 166, 

177, 266, 272, 291, 304, 332
Oraczowski Mikołaj z Przybysławic 166 
Orzechowski Stanisław 98 
Orzelska Elżbieta z Niemojowskich 228 
Osiński Zbigniew Mirosław 40, 91, 164 
Ossolińska Zofi a z Cikowskich 158 
Ossoliński Jerzy 115 
Ossoliński Krzysztof 158
Ostrogska Anna ze  Sztemberku 26, 48, 50, 

109, 110, 123, 130, 135, 163, 165, 177, 
191, 192, 206, 223, 264, 291, 294, 302, 
310, 332

Ostrogska Halszka 74, 147 
Ostrogski Aleksander 223, 332
Ostroróg Jakub 202
Ostrogski Konstanty Wasyl 74, 147 
Ostrowska Antonina 20 
Ostrowska Diana 238
Ostrowski Jakub 51, 155, 273 
Ostrożański Stanisław 28, 48, 54, 56, 68, 73, 

120, 131, 163, 164, 166, 213, 254, 259, 
277, 278, 280, 284, 286, 304, 309, 315 

Otwinowska Barbara 67, 82, 88 
Ozorowski Edward 108, 233 
Pac Mikołaj Stefan 78, 159
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Pachciarek Paweł 255 
Paknys Mindaugas 21, 46, 70, 77, 225 
Pakszys Elżbieta 10, 39, 176 
Palęcka Krystyna 149 
Palęcka Regina ze Słuszków 149 
Palęcki Marcin 149 
Panek Bronisław 51 
Panuś Kazimierz 65, 67, 83, 89, 90, 91, 94, 

137 
Pańczak Alojzy 119 
Pańpuch Zbigniew 21 
Papużyński Adrian Kazimierz 211, 251 
Parker Geoff rey 40, 41 
Partyka Joanna 10, 18, 173, 181, 201, 202, 

210, 221, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
237, 238, 239, 241 

Parysiewicz Beata 186, 187, 189 
Pasierb Janusz 64 
Pauluk Dorota 18, 173 
Pawelec Mariusz 118 
Paweł, św. 175, 237, 240 
Paweł V 63
Paweł z Zatora 92 
Pawlak Wiesław 15, 97, 100, 103, 238 
Péan Anne 16 
Pelc Janusz 18, 23, 24, 25, 67, 82, 130, 134, 

248 
Pelczar Józef 110 
Pelczar Roman 197, 224 
Penelopa 236, 272, 277 
Penkala–Gawęcka Danuta 176 
Perczyńska Gabriela 152, 153, 218, 222, 227 
Perykles 85 
Petrycka Anna 75 
Petrycy Sebastian z Pilzna 184, 186 
Phillippy Patricia 20 
Piasecka Beata 21, 40, 145 
Piechnik Ludwik 25, 112 
Piechota Marek 17, 82 
Piegłowski Rajmund 37, 253 
Piekarski Adam 30, 43, 44, 51, 276 
Pikarski (Piekarski) Adrian 27, 109, 112, 113, 

122, 124, 155, 178, 191, 232, 239, 252, 
275, 276, 282, 306, 317, 318 

Pielas Jacek 148, 150, 153, 158, 167, 169, 229 
Piersiak Tadeusz 12, 48, 65, 80, 103 
Pierzakowicz Modest 38, 288 

Pietkiewicz Józef 31, 47, 71, 169, 254, 284 
Pietras Henryk 144 
Pietrzak Jerzy 70 
Pigłowski Wojciech 39, 120, 192, 209, 223, 

254 
Piłat Poncjusz 240 
Piotrkowczyk Aleksy 52, 71, 76, 81, 244, 257, 

271, 315 
Pipanówna Dorota 108
Piskorski Sebastian 12 
Platon 85 
Platt Dobrosława 13, 14, 15, 16, 23, 82, 84, 

89, 95, 96, 97, 98, 118, 119, 128, 130, 132, 
133, 136, 137, 138, 139 

Platt Julian 20 
Płaza Stanisław 158 
Płoski Tadeusz 144 
Pobóg–Lenartowicz Anna 162, 211, 218 
Podleśna Karolina 26 
Podrez Ewa 21 
Pogorzelski Krzysztof 52
Pohorodecka Anna 162 
Polak Wojciech 93 
Popiołek Bożena 10, 11, 13, 14, 18, 35, 43, 44, 

65, 69, 70, 79, 121, 148, 156, 158, 159, 
163, 164, 167, 169, 170–172, 175, 180, 
193, 195, 196, 219, 220, 222, 224–226, 
228, 235, 242, 247, 248, 249, 261, 263, 
267, 281, 287, 297, 298, 299, 314, 315, 
316 

Poplatek Jan 111 
Popławska Halina 230, 231 
Pośpiech Andrzej 225 
Potocka Barbara z Duninów 157
Potocka Katarzyna z Morsztynów 202, 220 
Potocki Wacław 187, 202, 220 
Powodowski Hieronim 24 
Prejs Marek 60 
Pryscjan 83 
Przeborowski Adam 31, 109, 113, 164, 258, 

282, 303 
Przedwojowski Stanisław 162 
Przetocki Hiacynt (Jacek) 81, 131, 149, 171, 

208, 213, 215, 220, 224, 244, 250, 259, 
274, 295, 296, 301, 302, 306, 314, 318, 
319 

Przyboś Kazimierz 107 
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Przyłęcka Barbara z Pilcy 155, 191, 205, 291, 
299, 307, 332 

Przyłuski Baltazar Stanisław 124 
Pszonczyna Ewa Anna 54, 114, 177, 265, 291, 

301, 332
Pugacewicz Iwona 170, 285 
Pusłowski Jacek 167 
Rachela 34, 51, 171, 236, 268, 327, 328 
Radawiecki Andrzej 29, 79, 114, 154, 155, 

156, 179, 204, 218, 254, 271, 277, 280, 
284, 295 

Radzimińska (Radzymińska) Aleksandra 31, 
58, 124, 193, 264, 291, 332

Radzimińska (Radzymińska) Frąckiewiczo-
wa Krystyna z Kawęczyna 283 

Radzimiński Andrzej 10, 147 
Radziwiłł Aleksander Ludwik 159, 227
Radziwiłł Albrycht Stanisław 221
Radziwiłł Bogusław 187, 188, 225, 226 
Radziwiłł Jan Albrycht 152, 221 
Radziwiłł Janusz 70, 74 
Radziwiłł Janusz 227
Radziwiłł Karol Stanisław 180
Radziwiłł Krzysztof II 221, 225
Radziwiłł Krzysztof (Piorun) 70, 74 
Radziwiłł Michał Karol 153, 222
Radziwiłł Michał Kazimierz 269, 270, 332 
Radziwiłł Mikołaj (Sierotka) 70 
Radziwiłł Stanisław Kazimierz 222
Radziwiłłowa Anna Katarzyna z  Sangusz-

ków 180 
Radziwiłłowa Izabela Katarzyna z Sapiehów 

153, 222
Radziwiłłowa Katarzyna z  Potoka Potocka 

291, 332
Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich 12, 32, 

49, 66, 74, 110, 122, 205, 215, 269, 291, 
302, 305, 308, 312, 332

Radziwiłłowa Lawinia z Koreckich 152, 221, 
222 

Radziwiłłowa Lukrecja ze Strozzich 227 
Radziwiłłówna Ludwika Karolina 187, 188 
Rebeka 236, 327 
Rechowicz Marian 15, 25, 65 
Rećko Janusz 86 
Rej Mikołaj 134, 183, 185, 239 
Roch, św. 180 

Rochowicz Stanisław 208, 258, 304, 311 
Roćko Agata 218 
Rogalińska Anna z Mielżyńskich 228 
Rogalińska Jadwiga z Mieszkowa 28, 48, 291, 

332
Rogaliński Władysław 28, 48, 332
Rok Bogdan 20, 25, 26, 35, 42, 46, 48, 55, 64, 

78, 80, 82, 83, 156, 204, 
Roman Stanisław 166 
Rosnowska Zofi a 161 
Rosochacka Anna 171 
Rosochacki Ignacy 171
Rott Dariusz 10, 230, 231 
Rotter Lucyna 44, 134, 186 
Rożek Michał 46, 69 
Różycki Jan 28, 49, 252, 254, 285, 300, 313, 
Różycki Ludwik 27, 47, 121, 131, 136, 174, 

175, 195, 202, 206, 207, 219, 245, 254, 
259, 265, 272, 273, 276, 309, 318 

Ruchniewicz Krzysztof 10, 201 
Rudnicki Szymon 103 
Ruiz Gregorio 130, 237 
Rupniowska Anna Teofi la z  Przyjem 106, 

129, 260, 291, 309, 312, 332 
Rusiecki Mieczysław 55, 58 
Ruszała Andrzej 67 
Ruth 130, 131, 236, 277, 327 
Ryba Renata 117 
Rychlicki Czesław 298 
Rychłowski (Rychłowiusz) Franciszek 38, 68, 

79, 104, 106, 107, 116, 129, 135, 138, 179, 
206, 209, 213–215, 244, 245, 251, 252, 
260, 262, 266, 273, 294, 300, 306, 308, 
309, 311, 312, 323 

Rynduch Zbigniew 100 
Sajkowski Alojzy 229 
Sakowicz Kasjan 117 
Salezy Franciszek 200 
Salmonowicz Stanisław 59 
Salomon 130, 226 
Sanguszko Hieronim 229
Sanguszkowa Konstancja z Sapiehów 229 
Santa Croce Andrea 270 
Sapieha Anna z Cetnerów 160
Sapieha Kazimierz Leon 71, 271, 332
Sapieha Kazimierz Nestor 160
Sapieha Maria Teresa z Wielopolskich 158
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Sapieha Michał Józef 158
Sapieha Mikołaj 174, 332
Sapieżanka Cecylia Zofi a 160 
Sapieżyna Anna Jadwiga Woynianka 50, 53, 

174, 205, 291, 294, 307, 332
Sapieżyna Gryzelda z  Wodyńskich 55, 56, 

112, 291, 300, 307, 332
Sapieżyna Teodora Krystyna 71, 108, 271, 

291, 315, 332
Sara 130, 131, 236, 328, 336, 339
Sarbiewski Stanisław 116 
Sarcevičienė Jolita 21, 24, 40, 48, 145, 165, 210 
Sas Józef 14, 23, 84, 85, 105, 107 
Sawiczewska–Lorkowska Magdalena 21, 45 
Sczaniecki Paweł 100 
Sczaniecki (Szczaniecki) Stefan 109, 113 
Senczyszyn Diana 21, 45 
Seneka 130, 187 
Serwański Maciej 191 
Sieniawska Elżbieta z Lubomirskich 195, 222, 

226, 227
Sieniawska Katarzyna ze Sztemberku 28, 109, 

148, 149, 253, 254, 257, 283, 291, 332
Sieniawski Adam Mikołaj 226 
Sieniawski Mikołaj 116 
Sierakowski (Sieracovius) Hiacynt (Jacek) 310 
Sierocka–Pośpiech Maria 146 
Siesicka Elżbieta z Chaleckich 191, 291, 296, 

332
Siesicki Stefan 296, 332
Sitański (Zamoscenus) Franciszek 30, 283 
Skarga Piotr 24, 96, 97, 98, 104, 117, 121, 

185, 267 
Skato Andrzej 54, 135, 214, 251, 304 
Skrobkowicz Jan Ludwik 27, 46, 120, 124, 

203, 259, 261, 296, 297 
Skwara Marek 12–15, 35, 44, 59, 64, 77, 79, 

80, 83, 84, 86, 88–90, 93, 98, 117, 118, 
123, 125, 126, 134, 136 

Sławiński Janusz 93 
Słomiński Kasper 14, 103 
Słupski Stanisław 217, 218 
Słuszczyna Zofi a Zienowiczówna 75, 120, 

127, 134, 138, 177, 181, 258, 264, 272, 
291, 294, 303, 312, 332

Słuszka Aleksander 272 
Smolińska Agnieszka 93, 99, 105 

Snopkowska Joanna 67, 108, 138, 197, 291, 
299, 332 

Sobczyńska Danuta 176 
Sobieska Zofi a Teofi la z Daniłowiczów 269 
Sobieska Maria Kazimiera d’Arquien 168, 

195, 201, 227, 232, 270 
Sobieski Jakub 115, 116
Sochacka Anna 217 
Sochala Aneta 16, 77 
Sokolińska Anna 280
Sokolińska Helena 280
Sokolińska Maryna z Obryńskich 54, 56, 68, 

130, 166, 259, 285, 291, 308, 332
Sokolińska Zofi a 280
Sokoliński Jan 280
Sokoliński Jarosław 280
Sokoliński Jerzy 280
Sokoliński Mikołaj 280
Sokolski Jacek 46, 155 
Sokołowska Katarzyna 11, 45, 65, 293, 310 
Sokołowski Stanisław 103 
Sołtan Andrzej 201 
Sowina Urszula 166 
Stabrowski Marcin 25 
Stabryła Stanisław 196 
Stachowska Helena Szemiotówna 50, 70, 

292, 333
Staniek Edward 94, 95 
Stanisław ze Skarbimierza 91, 92
Stanisławska Anna zob. Zbąska Anna ze Sta-

nisławskich
Starowolski Szymon 97, 104, 105, 107, 239, 322
Stasiewicz Krystyna 79, 171, 195, 228, 253 
Stawicki Sebastian 119, 131, 135, 137, 182, 

190, 215, 246, 254, 259, 273, 277, 286, 
297, 305, 306 

Stec Wiesław 99, 132 
Stefan Batory 103 
Stefański Jerzy 55, 64 
Stępnik Krzysztof 13, 15, 85, 102 
Stojek–Sawicka Karolina 212 
Stojkowski Hipolit 143, 153, 252, 266 
Stradomska Magdalena z  Zakliczyna 260, 

266, 292, 311, 333
Stradomski Jan 311, 333 
Strusiówna Krystyna 161 
Struś Mikołaj 161
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Strzelecka Kinga 299
Stuchlik–Surowiak Beata 143, 157 
Suchodolski Mikołaj 79, 109, 113, 139, 272, 

275 
Suchojad Henryk 55, 148 
Sulej Katarzyna 143, 145, 153, 157, 180 
Sułowska Dorota 150
Sułowska Zofi a 149 
Sułowski Krzysztof 150 
Swoboda Tomasz 21, 45 
Szalkowska Anna 88 
Szarzyński Mikołaj Sęp 45, 134
Szczawińska Katarzyna 29, 66, 198, 202, 205, 

208, 216, 259, 292, 294, 304, 309, 313, 
317, 318, 333

Szczawińska Zofi a z  Warzymowa 81, 131, 
149, 171, 208, 215, 220, 224, 259, 274, 
292, 295, 301, 314, 318, 319, 333

Szczepanowska Barbara 108 
Szczęsny Stanisław 229 
Szczurowski Rafał 179
Szeląg Alicja 46 
Szeliga Jan 117 
Szołdrska Barbara 27, 44, 266, 292, 333
Szołdrska Jadwiga 27, 44, 266, 292, 333
Szołdrski Jan 27, 44, 266, 333
Szostek Teresa 91 
Sztachelska Jolanta 15, 79 
Sztetyłło Janusz 207 
Sztobryn Sławomir 186 
Szwykowska Dorota Gudziewska 30, 283, 

292, 333 
Szybiak Irena 184 
Szylar Anna 197, 199, 200 
Szymanowski Adam 91 
Szymańska Kamila 58 
Szymczak Mieczysław 277 
Szymczakowa Alicja 143
Szyszkowska Teofi la Korybutowa Wiśnio-

wiecka 46, 259, 292, 333
Szyszkowski Marcin 115, 116
Szyszkowski Piotr 46, 295, 333
Ślękowa Ludwika 82, 181 
Śniegocki Janusz 137 
Świderska–Włodarczyk Urszula 248 
Świeżyński Adam 20 
Tabita 256 

Tacyt 130 
Targosz Karolina 9, 161, 195, 211, 227–229, 

231 
Tarło Andrzej 149
Tarło Zygmunt 106 
Tarło Mikołaj ze Sczekarzewic 175, 273
Tarłowa Barbara 211
Tarłowa Helena z Raciborska 131, 136, 175, 

207, 259, 276, 292, 309, 333
Tarłowa Małgorzata z Koniuch 149
Tarnowska Elżbieta z  Podbereskich 28, 48, 

108, 131, 142, 146, 171, 179, 232, 254, 
270, 276, 292, 303, 311, 333

Tarnowska Zofi a 147 
Tarnowska Zofi a Pudencjana z  Bobrku 56, 

75, 118, 292, 333
Tarnowski Teodor Karol 146, 270, 333
Tazbir Janusz 18, 64, 139, 154, 159, 172, 194, 

209, 246 
Tchorzewski Andrzej Michał 175 
Teodozjusz 322 
Teresa, św., 66 
Tertulian 238 
Timmermans Benoit 90 
Tomasz z Akwinu, św. 130, 238 
Tomkowicz Stanisław 71 
Trapola Marcelin 275, 311 
Trawicka Zofi a 116 
Trębska Małgorzata 79, 157 
Tryznianka Teodora 159 
Tryznina Marcibella z Wodyń Wodyńska 61, 

81, 124, 292, 333
Tureczek Marceli 16, 77 
Turowski Kazimierz Józef 241 
Turzyński Ryszard 255 
Twardowski Kasper 45, 134 
Tygielski Wojciech 225 
Tylicki Piotr 162 
Tylus Stanisław 52, 199 
Tymonowski Wojciech 124, 190, 263 
Tyszkiewicz Jakub 10, 201 
Tyszkiewicz Jan 164 
Tyszkiewicz Piotr 272, 333 
Tyszkiewiczowa Anna Kandzierzawska 57, 

265, 272, 292, 296, 307, 333
Tyszkiewiczowa Barbara Naruszewiczówna 

292, 300, 316, 333
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Tyszkiewiczowa Marianna Tyzenhauzówna 
292, 294, 315, 333

Tyszkowski Wiesław 122 
Tyzenhauz Michał 160 
Ulisses 277 
Uniechowski Bogusław 157 
Urban Wacław 10, 86, 92, 188, 196, 227 
Urbańczyk Stanisław 37, 91 
Urbański Piotr 15 
Uruska Ewa 171, 172, 
Uruski Paweł 171
Urwanowicz Jerzy 121, 148, 152, 212, 263 
Utiro Kaari 41 
Villari Rosario 96 
Vitkauskienė Birutė Rūta 65 
Voisé Waldemar 185 
Voragine de Jakub 238 
Vorbrich Ryszard 20 
Vovelle Michel 21, 45, 52, 60, 63 
Walczak Wojciech 52, 160 
Walecki Wacław 44 
Walentynian 322
Walter–Mazur Magdalena 70, 82, 101 
Warszycki Jan Kazimierz 230 
Wawrzeniuk Joanna 59 
Wawrzyńczyk Alina 201 
Waza Jan Albert 112 
Wąsik Wiktor 184, 186 
Wejbert–Wąsiewicz Ewelina 18, 141, 175 
Wenus 248 
Wergili (Wergiliusz) 130 
Węgierek Monika 9, 10 
Widy–Tyszkiewicz Ewa 164
Wieczorkiewicz Anna 44 
Wieczorkowski Bartłomiej 53, 164, 172, 190, 

203, 218, 233, 234, 264, 278, 283, 284 
Wielopolska Angela Febronia z  Koniecpol-

skich 38, 79, 81, 106, 135, 179, 208, 214, 
260, 273, 292, 309, 333

Wielopolska Konstancja Krystyna 27, 195, 
202, 206, 219, 265, 292, 317, 333

Wielopolska Maria Teresa 158, 168 
Wielopolski Jan 168
Wielopolski Jan z Pieskowej Skały 179, 273 
Wierzbięta Maciej 155 
Wilczek–Karczewska Magdalena 169
Wilczkowa Zuzanna Gosiewska 192 

Wilk Stanisław 142 
Winkler Marcin 12 
Wiśniewska Halina 158, 173, 181, 183, 187, 

194, 201, 251, 287
Wiśniowiecka Gryzelda Konstancja 211 
Wiśniowiecka Katarzyna Eugenia z Tyszkie-

wiczów 159 
Wiśniowiecki Dymitr 269
Wiśniowiecki Dymitr Jerzy 270 
Wiśniowiecki Michał Korybut 270 
Witek Stanisław 21 
Witkowska Aleksandra 64, 110 
Wituński Augustyn 96, 260, 296, 303, 313, 

323 
Witwicki na Witwicy Jan Stanisław 119
Władysław IV Waza 27, 114, 232
Włodarczyk Edward 21 
Włodarski Maciej 46, 54, 80 
Wojniłowicz Michał 56, 114, 178, 192, 214, 

243, 244, 250, 271, 276, 287, 295, 296, 
303, 313, 318 

Wojnowski Jan 49 
Wojtkiewicz–Rok Wanda 46 
Wojtkowska-Jasińska Maria 14, 98
Wojtkowski Julian 103, 144
Wolańczyk Maria 107 
Wolański Filip 15, 26, 82, 235 
Wolny Jerzy 92
Wolsciusz Franciszek 80, 81, 156, 246, 254, 

309 
Wołłowiczowa Elżbieta z Gosławic 111, 123, 

260, 292, 296, 303, 313, 333
Wołowiczowna Tekla 124
Wosiński Antoni 117
Woynina Anna z  Kopciów 29, 78, 79, 292, 

333
Woysznarowicz Kazimierz 116, 117 
Woźniak Monika 96 
Wójcik Walenty 58, 59, 73 
Wójtowicz Magdalena 176 
Wróbel Elżbieta Elena 18, 67, 144, 146, 152, 

156, 158, 160, 170, 173, 178, 183, 184, 
188, 191, 196, 205, 208, 210, 230, 231, 
268 

Wróbel–Lipowa Krystyna 176, 183 
Wrzesiński Jacek 21, 59, 69 
Wrzesiński Wojciech 10, 201 
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Wujek Jakub 97, 98 
Wyczański Andrzej 218 
Wyczawski Hieronim 108 
Wyrobisz Andrzej 9, 18, 145 
Zadzik Jakub 104, 105 
Zajączkowski Rajmund 57, 245, 265, 272, 

296, 308 
Zakrzewska Wanda 255 
Zakrzewski Andrzej Jan 305 
Zaleski Samuel Szycik 242 
Zalewska Zofi a z  Mikołajewskich 28, 111, 

138, 189, 191, 205, 219, 273, 279, 292, 
305, 308, 333

Zalewski Marcin 333
Zaliwski Kasper 29, 78, 79, 190 
Załuski Andrzej Chryzostom 322 
Zamoyska Anna Franciszka z Gnińskich 151 
Zamoyska Bogumiła 191 
Zamoyska Gryzelda Konstancja 200 
Zamoyski Jan 104, 227 
Zamoyski Tomasz 116 
Zapolska Ewa 22 
Zaremska Hanna 51, 305 
Zasławska–Ostrogska Teofi lia 270 
Zasławski Jan 148 
Zasławski–Ostrowski Władysław Dominik 

269 
Zawadzki Roman Maria 92, 179, 196 
Zawisza Jerzy Wojciech 84 

Zawitkowska Wioletta 143, 217 
Zawodzińska Celina 91 
Zbaraski Krzysztof 115, 148 
Zbąska Anna ze Stanisławskich (Stanisławska 

Anna) 229, 231 
Zbąski Jan 230 
Zielińska Teresa 152 
Zielińska Zofi a 152 
Zieliński Tomasz 16, 17, 63, 64, 69, 102, 136
Zimmerling Dieter 20 
Złotkowski Dariusz 65, 69 
Zuberbier Andrzej 22 
Zuzanna 130 
Związek Jan 12, 14, 15, 17, 23, 65, 82, 92, 96, 

103 
Zwingli Urlich 160 
Zychowicz Maria 122 
Zygmunt III Waza 104, 162
Zygrowski (Zygrowiusz) Jan 124, 283 
Żarnowska Anna 9, 10, 18, 210 
Żenkiewicz Jerzy 218 
Żerek–Kleszcz Hanka 40 
Żmigrodzki Zbigniew 70 
Żołądkiewicz Bernard 173 
Żołądź–Strzelczyk Dorota 10, 35, 163, 175, 

179, 180, 183, 185, 187, 188, 192, 193, 
194, 196, 199, 201, 202, 211, 239 

Żołczyński Jakub 162
Żółkiewski Stanisław 115 
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