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JĘ Z Y K O W Y  O B R A Z  IN N O W IE R C Y  
W  K A Z A N IA C H  P IO T R A  S K A R G I

W YRAZ NIETO LERANCJI W YZNANIOW EJ W  XVI W.

O tolerancji polskiej, rozumianej jako  szeroko pojęta miłość, zgoda, 
wolność słowa i wyznania pisał M. Korolko w artykule zatytułowanym 
Tolerancja w kulturze polskiej średniowiecza i renesansu. Rekonesans 
badawczy' ■ W rozprawie autor wymienia wiele przyczyn, które złożyły 
się na fenomen naszej narodowej tolerancji, nie spotykanej w żadnym 
innym państwie europejskim tego okresu. Były to:
-  sąsiedztwo niemiecko-krzyżackie,
-  położenie Polski na pograniczu cywilizacji łacińskiej i bizantyjskiej2,
-  wielonarodowość i wielowyznaniowość naszego kraju (zwłaszcza po 

unii polsko-litewskiej),
-  wpływy Akademii Krakowskiej, której pracownicy głosili hasła miło

ści, zrozumienia bliźniego, poszanowania odmiennych poglądów,
-  spotkanie kultury polskiej z  włoskim humanizmem renesansowym  -  tu 

zwłaszcza wpływy haseł głoszonych przez Erazma z Rotterdam u3.
Polska myśl tolerancyjna, co podkreśla M. Korolko, zaczęła dość 

wyraźnie załamywać się po soborze trydenckim. Część Polaków, łączą
cych się ideowo z Rzymem, głoszących hasła odnowy Kościoła oraz 
przeciwdziałania reformacji, rozpoczęła walkę z wszelkimi ugrupowa
niami różnowierczymi. N ie godziła się na jakiekolw iek ustępstwa wobec 
odmienności religijnej, nie dopuszczała myśli o koegzystencji z ludźmi 
mającymi inne poglądy na temat wiary, bóstwa Chrystusa czy sakra
mentów świętych.

1 M.  K o r o l k o ,  Tolerancja w kulturze polskiej średniowiecza i renesansu. Reko
nesans badawczy, w: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, 
red. S. Nieznanowski i J. Pelc, Lublin 1994, s. 221-242.

2 Tamże, s. 222-223.
3 Tamże, s. 234.
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W pierwszych dziesięcioleciach działalności kontrreformacji „wojna 
wyznaniowa” miała przede wszystkim charakter polemiki słownej; orga
nizowano liczne dysputy, pisano rozprawy przepełnione atakami skiero
wanymi przeciwko ruchom reformatorskim. Protestanci rewanżowali się 
katolikom w podobny sposób. Powstawały wypowiedzi -  inw ektyw y , 
przepełnione nienawiścią, złośliwością i obelgami. Konrad Górski tak 
ocenia ówczesne polemiczne wystąpienia: Pisarze religijni doby refor
macji są mało budującym przykładem, ja k  może wyglądać skrzyżowanie 
broni w druku, gdy się walczy o wysokie wartości duchowe. Odzieranie 
przeciwników ze czci i wiary, ordynarne wymysły, wulgarny ton polem iki 
i jakaś straszliwa pasja  i namiętność tam, gdzie winna by obowiązywać 
miłość do błądzących [ ...}5

Szesnastowieczni polemiści atakowali nie tylko poglądy głoszone 
przez zwolennika reformacji, ośmieszali jego  wiarę, ale również kryty
kowali adwersarza jako  człowieka. Oportuniście przypisywano najgor
sze, często wyolbrzymione wady.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu przeciwnika 
wyznaniowego, jaki jaw i się nam na podstawde materiału wyekscerpo- 
wanego z kazań P. Skargi O śiedm i Sakramentach6.

M ateriał porządkujemy według kryterium semantycznego, w obrębie 
którego wyróżniamy określenia:

4 Inwektywa, pojmowana ja ko  wypowiedź będąca napastliwym wystąpieniem prze
ciw jakiejś osobie bądź instytucji, operuje określeniami obrażliwymi i zniesławiającymi. 
Zawierając bogactwo epitetów, peryfraz, porównań, przenośni, hiperboli, mając na celu 
pogłębienie karykaturalnej charakterystyki przeciwników towarzyszyła piśmiennictwu 
chrześcijańskiemu niemal od jego  początków. Cytuję za S. R a d o n i e m ,  Z  dziejów  
polemiki antyariańskiej w Polsce X V I-X V II wieku, Kraków 1993, s. 91. O inwektywach w 
utworach polemicznych twórców XVI wieku pisali: W. R. R z e p к a, Uwagi o słownic
twie rękopisu Jerzego Argiglobyna (poznańczyka) z połowy XVI w., „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu", Językoznawstwo 
XIII, Warszawa-Wroclaw 1991, s. 487-494; H. W i ś n i e w s k a ,  Pejoratywne nazwy 
osobowe u S. F. Klonowica i mieszczan lubelskich, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 
5-6 , s. 71-84.

'  S. R a d o ń, op. cit., s. 92.
л P. S k a r g a ,  Kazania o śiedmi Sakramentach Kościoła S. Katholickiego Do któ

rych są przydane Kazania Przygodne, o rozmaitych nabożeństwach wedla czasu, który 
iest wpisany na przodku Regestu. Czynione у  napisane od X. Piotra Skargi Societatis Jesu 
za dozwoleniem Starszych Cum Gratia & Priuilegio S.R.M. w Krakowie w Drukdrney 
Andrzeiâ Piotrkowczykd Roku Pańskiego 1600, Kraków 1600.
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1) świadczące o zerwaniu z instytucjonalnym Kościołem rzymsko
katolickim,

2) akcentujące odstępstwo od wiary, Boga, sakramentów,
3) ambiwalentne (nie mieszczące się w grupie pierwszej i drugiej).
Nazwania ilustrujemy cytatami z tekstu. W nawiasach podajemy

stronę zabytku, z której zaczerpnięto wybraną egzemplifikację.

OKREŚLENIA ŚW IADCZĄCE O ZERW ANIU
Z INSTYTUCJONALNYM  KOŚCIOŁEM  RZYM SKOKATOLICKIM

Są to wszelkie nazwy ugrupowań chrześcijańskich (ich wyznawcy nie 
są członkami Kościoła rzymskokatolickiego), powstałych wskutek podzia
łów i rozłamów, jakie dokonały się w historii Kościoła powszechnego.

M ieszczą się tu eponim y:
-  Określenia dysydentów utworzone od nazw osobowych przywód

ców duchowych, teologów reformacji XVI w., z których poglądami utoż
samiali się innowiercy. Są to: zwingliani, zwinglianowie — nazwa od 
Ulricha Zwingliego (żył w latach 1484-1531, szwajcarski reformator, 
kaznodzieja i teolog, przeciwny zmaterializowanemu duchowieństwu; 
jego zwolennicy połączyli się z wyznawcami kalwinizmu7): To czynią  
Zwingliani (2); Zwinglowie/Kdlwinowie/Bezowie/Blândrâtowie: ó. iókoż 
heretykami nie f ą  (476); lutry, luterani, lutrowie -  od nazwy osobowej 
M arcin Luter (M arthin Luther (1483-1546), niem. reformator religijny, 
kaznodzieja, twórca luteranizmu8): dni Lutry /  ani inne nowe wymyślócze 
(71); bo Luter /  â fum nienia  u niego nie wiele (302); przeciwnicy ofiary 
nâfzey /  zw łafzcza Luterani /  którzy prawdziwe ciało Chrystufowe w 
Sakramencie przyznawaią  (75); iako ći Ewangelicy /  Luterani (476); Bo 
Lutrowie M fzą iednę tyło ... mieć chcą  (87); kalwinowie, kalwiny od Jana 
Kalwina (Jean Calvin (1509-1564) szwajcarski reformator religijny, 
kaznodzieja, twórca doktryny kalwinizmu9 ): To czynią Zwingliani y  
Kalwinowie (2); nieprzyiaćiele praw dy /  Heretycy /  Zwingliani /  Kalwin
owie odiąć nam chcą  (40); nie Kalwiny /  dni Lutry /  ani inne nowe 
wymyślócze (71); socyni (nazwa braci polskich, od ich głównego myśli-

7 Mata encyklopedia powszechna, red. H. Bonecki, Warszawa 1975, s. 937.
8 Tamże, s. 442.
9 Tamże, s. 337.

369



ciela F. Socyna10 -  Włocha, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Fau- 
sto Sozzini): heretyki y  wilki / z  Włoch /  Genewy /  Socyny.i494); bezowie 
od Teodora Bezy (wł. Teodor De Bésze, francuski reformator religijny 
(1519-1605) -  współpracownik J. Kalwina, w 1564 r. przejął po Kalwi
nie przywództwo szwajcarskiego kościoła narodowego11); blandratowie 
(od Jerzego Blandraty -  lekarza, reformatora XVI w.; przebywającego od 
1558 r. w Polsce; zajmował się tłumaczeniem Biblii12): Blândrâtowie 
(476); alcjaci (od Alcjata -  wł. Alciato; towarzysz J. Blandraty; w Polsce 
przebywał od 1562 r.; pomagał Blandracie w przekładzie B iblii13); sarto- 
riusze (od Sartoriusza): Wfzytki na dufze ludzkie falf zerze /  heretyki y  
w ilk i/ z  W ło ch /G e n ew y / Socyny/ A lcya ty / S a rtoryuzfe (494),

-N a z w y  pochodzące od nazw osób żyjących przed XVI w., przyj
mowane przez dany odłam wyznaniowy albo nadawane mu przez prze
ciwników religijnych, którzy wiązali poglądy danego zgromadzenia z 
doktryną teologiczną osoby, od której nazwa powstała: arianie, ariani 
(.arianie to określenie braci polskich nadane im przez przeciwników wy
znaniowych, którzy utożsamiali poglądy braci polskich z przekonaniami 
teologicznymi A riu s z a -  pisarza aleksandryjskiego i filozofa chrześcijań
skiego żyjącego na przełomie III i IV w .14): który cierpiał potw arz od  
Aryanow  (90); na A ry any f ię  żółuie /  iż świece kościelne bałwanom  
pogóńjkim  palili (90); Arryani nauczali /  iż ofiàrà nie ma być zó umarłe 
(476).

OKREŚLENIA AKCENTUJĄCE O D STĘPSTW O OD WIARY, BOGA, 
SAKRAM ENTÓW , TRADYCJI KOŚCIELNEJ

Odstępcę od wiary ojców autor Kazań sejmowych nazywa herety
kiem (heretyk ‘twórca lub wyznawca twierdzeń religijnych, wywodzą
cych się z chrześcijaństwa, niezgodnych z nauką Kościoła rzymskokato
lickiego’ Sł. XVI VIII, 328-331). W edług Pisma Świętego heretyk to 
każdy człowiek, który odpadł od wiary i tworzy nową religię. W Liście

1:1 Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku, pr. zbiór., Warszawa 1995, 
64-65, 649.

11 Encyklopedia popularna А -Zet, Encyklopedie Multimedialne, Poznań 1999.
12 Encyklopedia powszechna, t. III, Warszawa 1860, s. 748-749.
13 Encyklopedia powszechna, t. I, Warszawa 1859, s. 360.
14 Encyklopedia szkolna..., s. 64-65.
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do Tymoteusza św. Paweł pisał o heretykach: mowa ich rozszerza się 
ja ko  wrzód. Spośród nich je s t  Hymenes i Filetus, którzy od  praw dy odpa
dli, mówiąc, że zmartwychwstanie ju ż  się dokonało, i wywrócili wiarę 
niektórych (fragment zatytułowany Walczyć z heretykami -  2 Tm  2, 14- 
2, 18). Według definicji Skargi heretykiem ieft: Który nowe fek ty  y  nâuki 
do Chrześćidńftwd wnosi. Sam f ię  w urząd duchowny bez pojyłdnia y  
poruczenia Bo/kiego wtrąca. Przy fw ym  rozumie upornie f io i  /  ó na ża 
dnego f ię  rązfądek nie dâie. A dawno potępione od świętych Oycow here- 
zye wznawia (474); ktoś, kto odstąpił od wiary Bo nigdyby heretykami 
nie byli /  gdyby od  kościoła nie odftąpili (305). Przeciwnika wyznanio
wego nazywa Skarga również sektarzem  (sektarz ‘zwolennik nowej, 
wymyślonej przez kogoś nauki, świętokupca, świętokradca’ Sł. KKN VI, 
59): Tacy Ją, Luter / Zwingiel /K a lw in  / у  ini pierwf zy lat ndfzych hekta
rze (154), kac er mis trzem : który nie tylko w wierze pobłądził, ale pow agą  
kościelną wzgardziwszy, bezbożnych zdań upornie b ron i15 (kac er mistrz 
‘odstępca od wiary, heretyk’ Sł. XVI X, 3,), gdy ióko z piekła  fdm ego  
kâcermiftrze у błędy wfzytkich heretyków nio/ą  (299); O Kâcermiftrze у  
M ini/try у  fa łfzyw e proroki nawięcey idzie (459), ewangelikiem: Ewang
elikami Be nazwali /  iż p ią tą  à niefłychóną Ewangelią wnofzą (475). In
nowierca to także krzywoprzysięzca, który zdradził wiarę przodków: ći 
przyięli za proroka mnicha krzywoprzyśieżce (A li): odstępnik (odstępnik  
-  ‘odszczepieniec, przewrota, apostata, ktoś kto wystąpił z jedności w ia
ry’ Sł. XV! XX, 482): pierwszy odftepnik fzótóński ...wyznać w  iednym  
kazaniu fw ym  pijanym m uśiał (306) i wyrodek ‘człowiek, który odstąpił 
od czegoś, działa przeciwko swoim, zakała’ SI. KKN VII, 1007): tókliś 
niezbożny wyrodek /  który f ię  Bogd oycow twoich nie boi/z (473), ponie
waż nie dochowuje złożonych ślubów, potrafi zdradzać, zmieniać z róż
nych przyczyn wiarę i poglądy.

Zwolennicy reformacji podw ażają według Skargi dogmaty (np. nie
którzy z nich negują dogmat Trójcy Świętej), są więc bluzniercami: 
w/pomniał fob ie  ten Beza/iż do Pol/ki uciekli piekielni Troyce ś. bluź- 
nierce /  Socinus /  A lc ia tu f  /  Sartoriu f (489); w f amey Polfzcze bezecni 
bluźniercy cześć mdią (489).

Skarga zarzuca innowiercom profanację miejsc świętych, nieposza- 
nowanie duchownych rzymskokatolickich, a przede wszystkim, co zda

15 Z. G 1 o g e r, Encyklopedia staropolska, t. II, Warszawa 1996, s. 302.
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niem autora Żywotów świętych  je s t największym przestępstwem różno- 
wierców, brak szacunku dla sakramentów. Odstępcy K ościoła uwłaczają 
Eucharystii, stąd określanie ich mianem świętokradców: a ći przyięli za  
proroka mnicha krzywoprzyśiężcę /  świetokradźce (477), nie uznają ofia
rowania podczas mszy (są  przeciwni nazywania mszy ofiarą), są zatem 
przeciwnikam i: Bo wedle przeciwników  M fzey ś (73); przeciwnicy ofiâry 
nâfzey /  zw łafzcza Luterani /  którzy praw dziw e ćióło Chryftufowe w 
Sakramencie przyznów aią  (75); spornikam i: Spornicy praw dy Katholic- 
kiey wymiótóią  (140); nieprzyjaciółmi: nieprzyjaciele M fzey ś. flo w  ich 
wywrócić wykłady fw em i nie mogąc (76); sprzeciwnikam i: [przeciwnika 
praw dy dobrze ślepotą pętnow ać  (481). Różnowierców nie uznających 
sakramentu chrztu świętego Skarga nazywa nowochrzczeńcam i ( ‘nazwa 
dla wyznawców odłamu reform acji powstałego w XVI wieku w Szwajca
rii, N iemczech i Holandii, nie uznającego chrztu dzieci’ Sł. XVI XVIII, 
536-538): Są y  tacy drudzy heretycy /  iâko niektórzy Now ochrzczeńcy 
(304); A co f ię  o bluźnieniu na Bogd w Troycy iedynego w Nowochrzcze- 
ńcdch mowi (322); bvl v  Nowochrzcz.eńcem  (460).

Odstępstwo od wiary ojców, Kościoła rzymskokatolickiego, od
zwierciedla też przenośnia: przew rota, skaza chrześcijaństwa: Lecz he
retycy przew rotu fą  y  fkdzą wfzytkiego Chrześćidństwd  (497). Dysydent 
jest ujm ą dla chrześcijaństwa, ponieważ odszedł od jedynej, prawdziwej 
wiary.

OKREŚLENIA AM BIW ALEN TNE

To wszelkie określenia, które rysują negatywny obraz innowiercy. Na
zwania te m ają na celu ośmieszenie, wyszydzenie oraz ukazanie przeciwnika 
z jak najgorszej strony. Mieszczą się tu epitety podające w wątpliwość

-  reprezentowany przez adwersarza poziom umysłowy: głupi: złupi 
Neronowie /  Kdligulowie /  Domicyanowie (68); niemądry: mowi f ię  nd 
fromotę niemądrych heretyków  (37);

-  wiedzę teologiczną: dysydenci to błędnicy, czyli ludzie nie mający 
racji, żyjący w błędzie (Sł. X V III, 215), którzy wpadli w czczą gadaninę, 
chcą być nauczycielam i Zakonu, nie rozumiejąc ani tego co mówią, ani 
tego, co twierdzą  (1 Tm  3, 17), odeszli od wiary przodków. Ich dopiero 
co wymyślone błędne tezy i poglądy dotyczące wyznania nie mogą za
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pewne zagrozić od kilkuset lat szerzącej się w Polsce wierze katolickiej: 
A ktoż Lutrâ /  Philippâ /  Zwingld /  Kalwina /  y  ine błędniki ofądźił y  p o 
karał (473); Pan Bo g ... fam by n a f  zaw iódł /  gdyby błędników Buchać 
kazał (515); niektórzy błędnicy heretykowie nóuczaią  (116);

-  moralność: bezecny ( ‘haniebny, wszeteczny, rozwiązły’ Sł. X V III, 
62-63): be ze cni bluźniercy cześć maią (PC, 489); nieczysty ( ‘niem oral
ny’ Sł. XVI XVII, 198-202); sprośny: czego im on sprośny y nieczyfty 
prorok Luter pom agać chciał (171);

-  niektóre z epitetów podkreślają rzekome kontakty innowierców z 
diabłem: szatański: poznały to m ió/ta Niemieckie /  iaka f ię  w cnocie 
ludzkiey odmiana fió łó  gdy Jpowiedź wyrzucili. Со y  fa m  mifirz narodu 
ich /  pierwfzy odftepnik fzótóński ...wyznać w iednym kazaniu fw ym  pifd- 
nym muśiał (306); piekielny: do Polfki uciekli piekielni Troyce ś. bluź- 
nierce (489); Bo Confed: wfzytkie iâdy y zarazy /  y  wilki piekielne /  y  
heretyki na nie pufzcza  (499); diabelski: Со y heretycy którzy f ię  Chrz
ęść ióny zowią /  oni Kólwińfcy dyabelfcy we Francey (225);

-  są także określenia mające na celu podkreślenie braku tradycji w 
nauczaniu. Dla Kościoła katolickiego tradycja i Pismo Święte są najważ
niejsze, a przecież ci różnowiercy dopiero się pojawili, ich nauka nie ma 
korzeni. Protestanci sami j ą  wymyślili, odrzuciwszy wiarę ojców, po to 
by oszukiwać biedny, prosty lud boży. Oto one: nowy: y  tym f ię  te fa łfze  
nowych mifirzow rozbijają  (75); dzisiejszy: nieprzyiaćiele M fzey ś. flo w  
ich wywrócić wykłady fw em i nie mogąc /  aby fię  iawney praw dzie nie 

fprzećiw iali / y  zà głupie y  błędne fą d zą  one ftd re  /  fó m i bedac nowemi /  
y  dźiśieyfzemi (76).

W kazaniach w ystępują także nazwania uwydatniające najbardziej 
odrażające, zdaniem Skargi, cechy odstępcy od katolickiej wiary.

1. N iew yobrażalne okrucieństw o , widoczne zwłaszcza wtedy, gdy 
innowiercy dążą do rozbicia jedności Kościoła, podważenia dogmatów, 
sakramentów. Każdy heretyk jest zatem jadow ity ( ‘zły, okrutny, srogi’ 
Sł. XVI VI, 467^170): każdy heretyk nd Kdtholoki jadowity (303), tókliś 
lew jadowity /  iż f ię  na moie zbawienie tdrgafz (473); dziki, nieludzki: 
nieprzyiaćiele ofiary ... Niech f ię  dźikiem i y  nieludzkiemi nieftówią  (78); 
niemiłosierny: Panie... wyrywafz owieczki fw o ie  z pafzczęki lwów y  wil- 
kow niemiłośiernych  (235); srogi: heretyki [roeie /  którzy rełigią Kat- 
hołicką pfuią  (299). Zwolennik reformacji to rozbójnik: iókoż z  takimi 
rozboyniki to towarzystwo być ma  (303); rozrywacz: patrzcie na roz-
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rvwâcz.e: heretyka f ię  p o  wtorym upomnieniu wyftrzegayćie (481); dra
p ieżca  ( ‘łupieżca, rabuś’ Sł. XVI VI, 11): taki iś niefiprówiedliwy drapież
ca (473), który nie tylko rozrywa wspólnotę chrześcijańską, ogranicza 
władzę i wpływy Kościoła, ale je s t także wrogiem porządku istniejącego 
w kraju. Innowiercy sieją zamęt w duszach wiernych; stąd nazwanie ich 
duszorozbójnikam i ( ‘o heretyku, człowieku powodującym utratę zba
w ienia’ Sł. XVI VI, 212): O iâko wiele ieft miedzy nami bluźniercow  
Troyce ś. Boga Chrześćiańfikiego /  Säkrämentarzow y  innych przeklętych  
dufzorozboynikow  (224).

N iektóre określenia wskazujące na okrucieństwo, drapieżność, ze
zwierzęcenie przeciwników wyznaniowych to alegorie o proweniencji 
biblijnej. Kaznodzieja utożsam ia innowiercę z wilkiem : Tego nie ma 
żadne kroleftwo w którym herezye f ię  podnoszą. Bo z  natury fw ey  każdy 
heretyk nâ Kàtholoki iàdowity iâko wilk na owce (303); Confederâcya do 
owczârniy Bożey wfzytkim wilkom otwarza (456); ten zbor pofiówiony 
ieft nâ zgubę dufz ludzkich /  nâ wprowadzenie wilków iâdowitych miedzy 
fiâ b e  y  profite owce (466); Wfizytki nâ dusze ludzkie fałfizerze /  her etyki y 
wilki /  z Włoch /  Genewy (494). W Biblii wilk je s t uosobieniem zła. 
W dziera się między ludzi, niszczy ich spokój, rozrywa jedność (por. 
Strzeżcie się fa łszyw ych  proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu 
owczym, a wewnątrz są  wilkami M t 7,15). Podobnie, zdaniem Skargi, 
czynią innowiercy, którzy burzą porządek społeczny i wyznaniowy; za
tem wilk to symbol rozbójnika i drapieżcy.

Odstępca od katolickiej wiary przedstawiany jes t również jako lew: 
Panie ... wyrywafiz owieczki fiwoie z pófizczęki lwów y  wilków niemiłośier- 
nych (235); tókliś  lew iàdowity, iż f ię  nâ moie zbawienie targafiz (473) 
(por. Ps 21, 14, Ps 21, 22). Lew symbolizuje między innymi niebezpie
czeństw o16. Dla katolików, według Skargi, największym zagrożeniem był 
każdy heretyk, człowiek zawzięty, bezwzględny, nienawistny, rozrywają
cy wspólnotę chrześcijańską.

Przeciwnicy katolicyzmu nazywani są kąkolem  -  symbol niezgody, za
wiści, odszczepieństwa17, człowieka złego, nieprawego, szkodliwego

16 M. L u г к e r, Słownik obrazów i svmboli biblijnych, tłum. bp K. Romaniuk, Po
znań 1989, s. 111-112.

17 S. S k o r u p k a ,  Słownik frazeologiczny języka polskiego  t. 1, Warszawa 1996, 
s. 322.
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(dobrym nasieniem są  synowie królestwa, a kąkolem synowie złego Mt 13, 
38): nie tyło fam e heretyki /  ale wfzyscy grzefznicy fię  kąkolem zowią (492), 
ponieważ -  jak twierdzi Skarga -  wlewają oni w dusze wiernych niepew
ność, zatruwają ich spokój duchowy, tak jak  kąkol zatruwa pszenicę.

Stworzeniu negatywnego obrazu członka Kościoła reformowanego 
służy metaforyczne użycie nazw własnych w funkcji wyzwiskowej. Są to 
eponimy N eronow ie , Kaligulowie, D om icjanowie, utworzone od imion 
cesarzy rzymskich prześladujących wyznawców Chrystusa w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa (Neronowie od imienia cesarza Nerona, Kali
gulowie od imienia Kaliguli, Domicjanowie od imienia Domicjana): H a
rdzi oni / y  głupi Neronowie /  Kaligulowie /  D om icjanow ie  (68). Metafo- 
ryzacja nazw własnych następuje w tekście dzięki ich wartości konota- 
cyjnej. Wartość zaś konotacyjna nazwy własnej to pew na suma sądów i 
wyobrażeń o indywiduum, do którego nazwa się odnosi. Ma ona charak
ter społeczny, je s t  stereotypem funkcjonującym  wśród określonej wspól
noty kom unikatyw nejl8. Określenia Neronowie, Kaligulowie, Domicja
nowie, kojarzące się chrześcijanom z niewyobrażalnym okrucieństwem, 
m ają zatem przekonać czytelnika kazań, jacy  są naprawdę protestanci -  
okrutni, źli, podobnie jak  cesarze rzymscy, którzy skazywali na tortury 
pierwszych chrześcijan.

Nienawiść, jad , wrogość innowierców w stosunku do wyznawców 
Kościoła rzymskokatolickiego ilustrują porównania: Tego nie ma żadne 
kroleftwo w którym herezye f i ę  podnofzą. bo z  natury fw ey  każdy heretyk 
na Katholiki jadowity idko wilk na owce (303); onym zgoda przeciw  nat
urze idko u lifzek Sdmfonowych nd fdm ych  wiązanych ogonach (460);

2. O błuda i zak łam anie. Innowierca to człowiek podstępny, fałszy
wy, obłudny, działający nieszczerze, dlatego zdaniem autora Żywotów  
świętych zasługuje na miano fig u ra ln ika  (figuralnik ‘człowiek robiący 
coś na pokaz, heretyk’ Sł. XVI VII, 62): tyło na te figuralniki oufzcze 
(44). Heretycy w prow adzają nowe, według Skargi, celowo wymyślone -  
po to, by odciągnąć wiernych od Kościoła rzymskokatolickiego -  fał
szywe interpretacje Pisma Świętego, dlatego Skarga nazywa ich: wymy-

181. M i ł e k ,  O przenośnym użyciu nazw własnych w Dziennikach Stefana Żerom
skiego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Prace 
Językoznawcze 8, 1982, s. 50; por. Cz. К o s y 1, Forma i funkcja nazw własnych, Lublin 
1983, s. 14-15.
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ślaczami: nie Kâlwiny /  âni Lutry /  âni inne nowe wymyślócze (71); f a ł 
szerzami, czyli ludźmi ‘głoszącymi nieprawdę, kłamcami, oszustam i’ 
(por. Sł. XVI V II,14): obce bogi y  z ich fałfzerzmi y  m inißräm i wyrzucili 
(249); Wfzytki na dufze ludzkie falfzerze /  heretyki.(494)] wiele fię fałfze- 
rzow z cudzemi wiary miedzy nami namnożyło  (249). Hipokryzję dysy
dentów oddają także epitety przew rotny: Niechże wam flo w  Sakrame
ntalnych z kàzanim y nauką ći ludzie przewrotni nie m iefzaią  (3); fa łs zy 
wy: pochlebftwd proroka w fa l [żywych flu ch a li (206); O Kâcermiftrze y  
Miniftrv у fałfzywe proroki nawięcey idzie (459).

Zwolennicy ruchów reformacyjnych zarzucają Kościołowi rzymsko
katolickiemu, że głosi nieprawdę, są  zatem zdaniem autora Kazań se j
mowych potw arcam i (potwarca  ‘ten, kto rzuca na kogoś bezpodstawne 
zarzuty, oczernia, oszczerca’19): Boże obroć ięzyk tego potwarce  (469).

Skarga uwydatnia nieszczerość, dwulicowość dysydentów, wykorzy
stując także przenośnie i alegorie. Różnowiercy to złe język i: N ieflety iż 
w n a f te złe języki nabożeńftwo ku umarłym oflóbiły /  ó ledwo co iuż za 
nie czynim  (387). Język to symbol kłamstwa, bluźnierstwa, obmów, po- 
twarzy. Już w tradycji żydowskiej złym i językam i nazywano ludzi prze
biegłych, fałszywych, oszczerców przeklinających Boga20. O złych języ 
kach mówi św. Jakub: ję zy k  je s t  między członkami naszymi tym, co plam i 
całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez p iekło  Jk 3, 6.

Zakłamanie, obłudę innowierców oddaje alegoria kw asu: Wyrzucie 
kw d f  z  pośrzodku siebie  (481 ). Kwas ju ż  od czasów biblijnych jes t sym
bolem złego otoczenia, fałszywej nauki. Działanie kwasu polega na tym, 
że świeża mąka w krótkim  czasie staje się kwaśna...21. (Biegliście dobrze: 
kto wam przeszkodził być posłusznym i praw dzie? Namowa ta nie je s t  od  
tego, który wzywa. Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto  Ga 5, 7 -9 ; 
Strzeżcie się kwasu faryzeuszów  i sadyceuszów. [...] Wtedy zrozumieli, że 
nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów  i 
sadyceuszów  M t 16, 11-12; Strzeżcie się kwasu faryzejskiego, którym  
je s t  obłuda  Łk 12, 1). Podobnie dzieje się w grupie chrześcijan. Słucha
jąc  nauki różnowierców, ulegają im, odchodzą od Kościoła.

19 Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd form acji rzeczownikowych, 
red. Z. Kleszczowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1574, 
Katowice 1996, s. 35.

20 W. К o p a 1 i ń s к i, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 130-132.
21 M. L u  r k e r ,  op. cit., s. 106.
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Dysydent to zły robotnik: Patrzcie na złe robotnki/ patrzcie nó roz
rywacie: heretyka f ię  po  wtórym upomnieniu wyftrzegayćie (481), czyli 
ten, który jest niedobry, źie wykonuje swoje obowiązki, niszczy pracę do
brego robotnika. Już od czasów biblijnych zły robotnik to symbol fałszy
wych proroków, nauczających nowej wiary, siejących zamęt w duszach 
pierwszych chrześcijan, negujących w ten sposób pracę Apostołów Chry
stusowych (Baczcie na psy, baczcie na złych robotników  Flp 3, 2; Tacy 
fałszyw i apostołowie są to robotnicy fałszywi, przybierający postać apo
stołów Chrystusowych 2 Kor 11, 13). Podobnie, zdaniem kaznodziei, czy
nią protestanci, którzy głosząc nową ewangelię, odwodząc ludzi od jedy
nego Boga, prowadzą do zguby wiernych Kościoła rzymskokatolickiego.

3. Bezbożność: niezbo iny  (niezbożny jest, co łaskę Boga naszego 
obracają w wyuzdanie i zapierają się jedynego  władcy i pana  naszego 
Jezusa Chrystusa Jud 1, 4): takliś niezbożny wyrodek /  który f ię  Boga 
oycow twoich nie boifz (473); przeklęty  to ten, kto by nie wytrwał w p e ł
nieniu wszystkiego, co je s t napisane w księdze Zakonu  (Ga 3, 10) i kto 
głosi nową ewangelię (Ga 1, 9): O idko wiele ieft miedzy nami bluźnier- 
cow Troyce ś. Bogd Chrzęśćidńfkiego/Sâkràmentarzow y  innych prze
klętych dufzorozboynikow  (224). Protestanci to bałwochwalcy, czyli od- 
szczepieńcy, poganie, składający ofiary fałszywym bożkom (por. Sł. XVI 
I, 297-298): A ofiarą y  źli à  bałwochwalcy / у  św ięci a Panu Bogu barzo 
mili (78).

4. Z arozum iałość, pycha: adwersarz to syn  hardości: Bo oni fa /y- 
nowie hdrdośći (479). Każdy innowierca je s t nieposłuszny, nie ma w 
sobie pokory.

5. Stworzeniu szyderczego, budzącego odrazę i wstręt wizerunku 
adwersarza służą epitety śm ierdzący, zgniły: To byli zsn ili у  śmierdzący 
heretycy (476). Innowierca je s t nazywany także psem : takliś p ie f  głodny 
iż у  Bożemu nie przepuśćifz (473). Pies według Pisma Świętego jest 
zwierzęciem nieczystym, godnym pogardy (M t 7, 6), uosabiającym za
wiść i gniew22. (Na zewnątrz p sy  i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i 
bałwochwalcy i każdy co miłuje i żyje w kłamstwie Ap 22, 15). Nazwanie

• • • 2Яczłowieka psem jest obraźliwe i zniesławiające ".

22 Tamże, s. 178.
23 J. В a r t m i ń s к i, J. P a n a s i u k ,  Stereotypy językowe, w: Encyklopedia kultury 

XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, s. 377.
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6. Uwydatnieniu, podkreśleniu, że zwolennik reformacji je s t bez 
reszty zły, niegodziwy, zepsuty, fałszywy służy epitet w ierutny  ( ‘istny, 
kompletny, w najwyższym stopniu’ SL VI, 307): izali nie wierutnemi 
heretykami (476).

W NIOSKI

N a podstawie przedstawionego materiału innowierca jaw i się nam 
jako człowiek, który zerwał z Kościołem rzymskokatolickim, jes t zły, 
okrutny, fałszywy, mało inteligentny, podejrzany moralnie. Określenia 
przeciwnika wyznaniowego (z wyjątkiem eponimów I grupy: lutrowie, 
kalwini itp.) są obraźliwe, zniesławiające bądź ośmieszające.

Pomimo wielu obelg skierowanych pod adresem  innowierców, nale
ży jednak wyraźnie podkreślić:

1. Skarga nie tworzył sam negatywnych określeń przeciwników wy
znaniowych. Nie kierował się własnymi odczuciami. Rozprawiając się z 
różnowierstwem, sięgał do autorytetu Biblii, nauczania Ojców Kościoła, 
tradycji chrześcijańskiej, pism polemicznych. Proweniencję biblijną m ają 
między innymi alegorie lwa, wilka, psa, kwasu, kąkolu, przenośnie zły  

język, zły robotnik, określenia rozpustnik, drapieżca, bałwochwalca (2 
Kor 5, 11 ), fa łszerz  (2 Kor 2, 17), nieprzyjaciel wiary (Kol 1, 21), here
tyk, błędnowierca, przew rotny  (Tt 3, 8-11), niezbożny (Jud 1, 4), prze
klęty (Ga 3, 10). Z pism polemicznych czerpał nazwy utworzone od nazw 
osobowych przywódców reformacji.

Odwołując się do autorytetu Biblii, teologów rzymskokatolickich, 
dyskursu obrońców Kościoła z różnowiercami, Skarga próbował obiek
tywizować swoje nauki, przekonania. Nie mógł jednak pogodzić się z 
szerzącymi nurtami reformacyjnymi, dążącymi do rozłamu wspólnoty 
chrześcijańskiej (obserwował przecież wyodrębnianie się Kościołów 
narodowych). Jako jezuita powołany do obrony wiary rzymskokatolickiej 
musiał walczyć z wszelkimi przejawami różnowierstwa zagrażającymi 
Kościołowi powszechnemu. Czynił to poprzez polemikę. Taki właśnie 
jes t cel pism erystycznych Skargi -  jeszcze raz podkreślamy -  obrona 
Kościoła stojącego w obliczu zagrożenia. Zauważył to znacznie wcze
śniej, bo ju ż  współczesny Skardze, arianin Walenty Smalcius: X. Skarga 
tak śmie mówić o zborach naszych, że były pokątne. A jed n a k  ju ż  się tak
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bardzo rozgłosiły, że i we Włoszech i w Rzymie o nich wie Bellarminus i 
sam X. Skarga boi się, żeby jeg o  kościół nie wziął jakiego szwanku14.

2. Negatywny stosunek Skargi do innowierców nie wynika z niechę
ci do poszczególnych ludzi, rodzi się on raczej z przekonania kaznodziei, 
że herezja jest m atką wszystkich nieszczęść narodowych, społecznych, a 
heretyk -  ,je j syn” to ktoś, kto niszczy jedność społeczną i kościelną, 
dlatego trzeba z nim polemizować, negować jego  poglądy, tezy. W kaza
niu Upominanie do Ewangelików  Skarga pisze: Wzywam Ducha m iłości y  
łaskawości Chryftufowey /  y  oświadczam f ię  przed  tym /  który wfzystko 
widźi i wie pierw ey niźli Jię fftdn ie: iż nic z  nienawiści ani dla ohydy 
czyiey mówić niechcę: iż gniew  y  gorzkie fierce odrzućiwfizy ... rozm a
wiam. Prawda iż złe heretyctwo /  ale ludzie dobrzy; złe błędy /  ale natury 
chwalebne; złe odszczepieńftwo /  ale krew miła ...” (444). Jednym  z 
przejawów polemiki jes t właśnie pokazanie oportunisty w jak  najgor
szym świetle. Karykaturalny obraz różnowiercy ma na celu unicestwie
nie, skazanie na odrzucenie oraz potępienie przez czytelnika przeciwnika 
wyznaniowego, a tym samym odrzucenie herezji.

Niemniej jednak często oskarżycielskie wobec adwersarzy wyzna
niowych kazania Skargi (zarzucające różnowiercom fałsz, niemoralność, 
głupotę, brak rozumu) nie są  wolne od obelg, dowodzą, że w XVI w. 
polska myśl tolerancyjna została głęboko zachwiana.

W Y K A Z  S K R Ó T Ó W

Sł. KKN -  Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją J. Karłowi
cza, A. Krymskiego, W. Niedźwieckiego, t. 1-8, W arszawa 
1900-1927.

SL -  B. S. Linde, Słow nik języka  polskiego , t. 1-6, W arszawa
1951.

Sł. XVI -  Słow nik polszczyzny X V I  w., red. M. R. Mayenowa, W ro
cław 1966 i n.

24 Cyt. za S. R a d o n i e m, op. cit., s. 19.
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