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A ____
Święci Pańscy w  XVII-wiecznym  
ewangelickim  kalendarzu z Agendy Gdańskiej

U podłoża niechęci ewangelików reform ow anych do świętych Pańskich i kultu  Maryi 
tkwiły założenia dogm atyczne, przede w szystkim  chrystocentryczny charakter p ro te

stantyzm u. Wynikające z przyjętych przez ewangelików założeń przekonanie, że C hrystus 
je s t „jedynym Pośrzednikiem  m iędzy Bogiem a ludźm i”, zm uszało do (przynajm niej form al
nego) zanegowania roli pośredników  drugorzędnych. Z daniem  historyków  reform acji1, 

kalw inizm  w  w ydaniu genew skim  dopuszczał w obec świętych tylko cześć m oralną. Stawiając 
ich jedynie za w zór do naśladowania, odrzucał jakiekolw iek wyrazy kultu  liturgicznego. 
W  tym  sam ym  duchu  wypowiada się Konfesja sandomierska (KS) z 1570 r. —  księga w yznanio
wa polskich ewangelików:

A wszakże świętych ani hańbimy, ani gardzim y imi, gdyż znam y je  być żywemi 
członkam i Krystusa Pana i przyjaciółmi Bożymi, ani lekce o nich m ów im y (...) 
P rzetożje m iłu jem yjako  bracią, w  uczciwości przystojnej mamy, ale nie m odłą, 
ani czcią nabożną (...) lecz zacnie i sławnie o nich mówiąc naśladujem y ich2.

W  KS świętych uznaje się za wybranych: „od w ieczności przejrzał P Bóg albo wybrał 
święte swoje, które chciał z szczyrej łaski swej bez w zględu osob aby je  zbawił w  Panu 

C hrystusie” (KS 75) . M im o takich deklaracji polski kalwinizm okazał się mniej rygorystycz

ny w  podejściu do kultu  świętych niż odłam  genewski. J. L ehm ann porów nując tłum aczenie 
Konfesji sandomierskiej z oryginałem  dostrzega błąd w  polskim  przekładzie. Twierdzi, że zda

1 Por. J. Lehmann, Konfesja sandomierska na tle innych konfesji n> PolsceXVI wieku, Warszawa 1937, s. 157-161.
2 Konfesja sandomierska, transkr. K. D ługosz-K urczabowa, Warszawa 1995, s. 51.
3 Liczby w  nawiasach oznaczają num ery stron cytowanych źródeł.
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nie: „święci weselą się z nas jako z spolnych towarzyszy zasług sw oich” je st zgodne „z kato
lickim ujęciem  o zasłudze świętych dla nas (...), świadczy, iż zwyczaj czci świętych głęboko 

tkwił w  usposobieniu lu d u ”4
Z akw estionow aniu roli świętych orędow ników  towarzyszyło, znajdujące motywację 

w  dw óch pierw szych przykazaniach, odrzucenie kultu  obrazów  i relikwii. W iększość 
XVT-wiecznych konfesji protestanckich koncentrow ała się przede w szystkim  na krytyce tego 
zew nętrznego aspektu kultu  świętych. W yrazem takiej postawy są cytowane przez Lehm anna 
zalecenia Franciszka Stankara: „N ad to pastyrze mają gubić i psować w szędzie każdy w  swej 
plebanii tablice, skrzynie, świeczniki, z w osku uczynione głowy, nogi, ręce i tym  podobne 
błędy, malowania, obrazy, ołtarze (...) pam iątki obłudnych a w ym yślnych cudów, pamiątki 

obiecania, pielgrzym owania i inszego bałwochwalstwa”5. P rzedm iotem  napiętnow ania stała 
się literatura dewocyjna, m sze w otyw ne, w iara w  istnienie „kom pletu orędow ników  od 
każdej życiowej potrzeby”, jak  to wyraziła M aria Czapska, przytaczając fragm ent tłum aczenia 
Tmgedyjej o Mszej (1560) Bernarda O china: „Prostaczkom  —  powiada —  tłum aczy się, że msza 
odpraw iona pod w ezw aniem  Grzegorza dusze z czyśćca wywodzi, Rochow a od pow ietrza 
zachowywa (...) Apolonii zęby leczy itd .”6Janusz Tazbir podaje liczne przykłady abom inacji 
kalw inistów  wobec sanktuarium  m aryjnego na Jasnej G órze7. Podkreśla, że zarów no kult 
maryjny, jak  i ku lt świętych wykazywały silne związki z folklorem . Ze w zględu na swój 
ludow y charakter nie licowały z elitarnym  m odelem  religijności upow szechnianym  przez 
działaczy reform acji, którzy:

W  im ię racjonalizacji religii pragnęli odciąć kult m aryjny od jakichkolw iek 
związków  z folklorem . N a obu tych polach [także w  walce z sanktuariam i —
I. W ] ponieśli całkowitą klęskę, skoro cudow nym  obrazom  M atki Boskiej nie 
potrafili przeciwstawić rów nie atrakcyjnych form  propagandy religijnej. Z w al
czając elem enty ludow e w  kulturze religijnej szli w yraźnie pod prąd, gdyż 
w łaśnie w  XVI w. folklor zaczyna przejawiać niesłychaną prężność i żyw ot
ność. W  konsekwencji w  następnym  stuleciu różnow iercy polscy m usieli pójść 
na daleko idący kom prom is wobec kultu  m aryjnego8.

Dążenia protestantów  do usunięcia świętych ze świadomości w spółw yznaw ców  skazane 
były na n iepow odzenie także z tego pow odu, że od XIV w. upow szechnił się zwyczaj 

oznaczania dni w edług kalendarza kościelnego , harm onizującego z astronom icznym  cyk

4 J. Lehmann, op. cit., s. 161. Konfesja sandomierska miała być księgą trzech wyznań protestanckich; należy 
pamiętać, że luteranie i bracia czescy kultowi świętych i Maryi przyznawali daleko większą rolę aniżeli 
kalwiniści.
5 J. Lehmann, op. cit., s. 22.
6 Zob. M . Czapska, Polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce, „Reformacja w  Polsce” t. V, 1928, 
s. 1-51. ,
7 Zob. J. Tazbir, Różnowiercy a kult maryjny, [w:] tenże, Świat panów Pasków, Ł ódź  1986, s. 242-264.
8 Tamże, s. 252.
9 Zob. Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957, s. 83-86.
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lem pór roku (świadectwa związków prac rolniczych z kalendarzem  kościelnym  znajdujem y 
w  licznych przysłowiach). N a nim  opierał się podział kwartalny „z następującym i term inam i: 
W ielkanoc, 24 VI (św. Jana Chrzciciela), 29 IX (św. M ichał), 25 XII (Boże N arodzenie). Ten 
podział roku często był wykorzystywany przy ustalaniu term inów  płatniczych”10. O becny 
sposób datowania zyskuje przewagę dopiero w  drugiej połowie XVI w ieku, choć i w  w ieku 
XVII często dni roku obliczano w edług dawnego sposobu.

Janusz Tazbir podkreśla w yraźną ewolucję w  podejściu kalwinistów do kultu  m aryjnego 
i kultu świętych. W  obliczu kontrreformacji protestanci starali się unikać wszystkiego, co mogło
by urazić katolików. Ponadto Kościół kalwiński (przede wszystkim małopolski) w  formach 
obrzędowości coraz bardziej upodobniał się do obrządku katolickiego. Zdaniem  Tazbira osmoza 
w yznaniow a była funkcją w spólnoty obyczajowej szlachty: ,W  XVII w ieku kalwiniści przy
stali milcząco na obchodzenie świąt (...). Istotną część tej obrzędowości stanowił w łaśnie kult
' * * • 11 świętych, tylko form alnie nie uznaw any przez polskich protestantów ” .

Kwestia kalendarza i miejsca w  nim  kultu  świętych znalazła om ów ienie w  Agendzie gdań

skiej (AG). Podejm uje ona próbę adaptacji kultu  świętych dla potrzeb w yznania ewangelic
ko-reform ow anego, je s t przykładem  piśm iennictw a ewangelickiego, które stara się stworzyć 
form ułę kultu  św iętych zgodną z założeniam i kalwinizm u i m ożliwą do przyjęcia przez 
ewangelików.

★ ★ ★

M ateriał językow y prezentow any w  artykule pochodzi z dw óch X V II-w iecznych zaby
tków  piśm iennictw a religijnego. W yznanie ew angelicko-reform ow ane reprezentuje w spo-

12m niana AG — Agenda... opublikow ana w  1637 r. w  G dańsku przez Andrzeja H iinefelda .
Jako m ateriał egzem plifikacyjny dla katolicyzm u przyjęty został wydany w  1693 r. w  Kaliszu

13Kalendarz nowy do dobrej śmierci barzo pożyteczny... (KJ) .
Podstawą porów nania będą zatem teksty różne jakościowo. Liczący 373 strony KJ prze

znaczony je s t do kultu  prywatnego. K Jjest polskim  tłum aczeniem  kalendarza łacińskiego, 
zawiera wykaz świętych na każdy dzień roku, krótkie noty hagiologiczne i m odlitw y kiero
w ane do każdego świętego. N o ty  zawierają przykłady cudów  dokonyw anych przez świętych 

i niezwykle plastyczne opisy m ęczeństwa, które niekiedy nie licują z powagą tem atu. K Jjest 
przykładem  literatury dewocyjnej, tak bardzo ganionej w  środowiskach protestanckich. Sta

10 Tamże, s. 73.
" J. Tazbir, op. cit., s. 255-256.
12 Agenda albo forma porządku usługi świętej w zborach eimngelickich koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego... za  
zgodą zborów wszystkich uchwałą teraz nowo przjrzana i urydana we Gdańsku, 1637; wykorzystano kserokopię 
w  posiadaniu Biblioteki Synodu Ew angelicko-R eform ow anego w  Warszawie. Cytaty podaję w  transkrypcji 
uproszczonej.
L1 Pełny tytuł brzmi: Kalendarz nowy do dobrej śmierci barzo pożyteczny [z] łacińskiego, w Pradze po trzykroć, a ostatnie 
roku P. 1679 urydanego, na polski język  przez jednego kapłana Soc. Iesu przełożony i do pożytku pospolitego drukiem na 
świat podany za dozwoleniem starszych roku Pańskiego 1693 w Kaliszu w Drukarni Kollegium Societat. Iesu. W  arty
kule wykorzystano egzemplarz Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie, sygn. B U W  Sd. 711.159.
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now i jed n ak  dobry m ateriał do porów nań, pokazuje bow iem  w zorce świętości popularyzo
wane przez jezuitów.

R eprezentująca piśm iennictw o kalwińskie AG m a charakter oficjalny. Agenda (od łac. 
agere ‘działać, spełnić, czynić to, co pow inno być spełnione’) je s t księgą liturgiczną, przezna
czoną dla m in istrów  i superin tendentów  zborów  ewangelickich, zawiera przepisy, modlitwy, 
form uły  w ypow iadane podczas czynności rytualnych oraz zasady dotyczące organizacji 
Kościoła ew angelicko-reform ow anego.

AG liczy 468 stron, składa się z dwóch części, które poprzedza rejestr i Przedmowa. Część I, 
przeznaczona dla ministrów, obejmuje 17 rozdziałów, zawiera m.in. modlitwy, form uły wypo
wiadane podczas chrztu, Wieczerzy Pańskiej, przyjmowania nowotnych itp. Część II, przeznaczona 
dla seniorów, superintendentów, odnosi się do zadań i funkcji przez nich pełnionych.

Tekst AG został zredagowany przez przedstawicieli trzech prowincji: wielkopolskiej, 
małopolskiej i W ielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie agend wcześniejszych. W  kw e
stii kalendarza i zagadnień kultu świętych AG odw ołuje się do wcześniejszych pism  Krzy
sztofa Kraińskiego (zwłaszcza do jego  Postylli, 1611). Powstanie AG łączy się z utopijną ideą 
ujednolicenia obrządku w  zborach ewangelickich, w prow adzenia w spólnych ksiąg liturgicz
nych w  trzech prowincjach. Potrzeba taka zaistniała w  zborach m ałopolskich, które na 
przełom ie XVI i XVII w ieku coraz bardziej upodobniały się w  liturgii do Kościoła katolickie
g o 14. AG okazała sie jednak  dziełem  kontrow ersyjnym ; ostatecznie została odrzucona przez

1 Skonserw atyw ną prowincję litewską. K ontrowersyjny okazał się także Kalendarz... (KE) ~, 
k tórem u zarzucano zbyt dużą zależność od kalendarzy katolickich.

Zagadnienie kultu  świętych pojawia się w  dw óch w iększych fragm entach AG. Pierw szym  
jest liczący 21 stron  KE, drugim  zaś wskazówki dla m inistrów  zawierające zalecenia dotyczące 
odpraw iania nabożeństw  w  dni świąteczne. Ta część stanowi niezbędny kom entarz do KE.

KE w ym ienia 76 dni świątecznych i pam iątek świętych. N a m arginesach zam ieszczony 
został łaciński cyzjojan. KE, podobnie jak  KJ, uw zględnia jedynie święta stałe.

AG za dni świąteczne uznaje niedziele (dni Pańskie) i tzw. święta uroczyste, do których 

zalicza: „Adwent, Boże N arodzenie, O brzezanie Syna Bożego (...), O bjaw ienie M ędrcom , 
W ielki C zw artek, Wielki Piątek, W ielkanoc, W niebow stąpienie Pańskie, Świątki Trójce św, 
Przem ienienie Pańskie” (AG 252-253). Święta te nawiązują do historii zbawienia, mają 
w yraźnie chrystologiczny charakter.

AG uw zględnia ponadto pamiątki s'więtych, czyli uroczystości o m niejszym  znaczeniu niż 
święta uroczyste (często też o zasięgu lokalnym). W prow adzenie te rm inów  technicznych 
święto uroczyste i pamiątki świętych służyć ma precyzji w  rozróżnieniu  tych pojęć. Jednak  
w  dalszych partiach AG to rozróżnienie term inologiczne nie je s t stosowane konsekw entnie.

14 Szerzej na ten temat zob. S. Tworek, Starania o ujednolicenie obrządku kahińńskiego u> Polsce u> X V I I  wieku, 
„O drodzenie i Reformacja” t. XVI, 1971, s. 116-139.
15 Kalendarz, który pospolicie Grzegorzoiirym zowią, dla rozeznania dni rocznych i przypomnienia nauki z  strony 
pamiątek świętych..., [w:] Agenda..., op. cit., s. 19-40.
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Podstawowe słownictwo i określenia AG
16odnoszące się do kultu świętych

1. Podstawowe term iny  w spólne dla katolicyzm u i kalw inizm u określające przedm iot kultu: 
święty, męczennik, wyznawca.

N azw y określające kategorie szczegółowe:
apostoł, biskup, doktor (ojciec) kos'cioła, panna-męczennica, papież, autor innichóu', (zakonnik, 
opat).

2. Podstaw ow e słow nictw o określające kategorie świętych nieobecne w  KE, a występujące 
w K J:
jałm użnik, opat, dziewica (obocznie: panna), patron, pokutnik, pokutując)', pustelnik, zakonnik 
(zakonnica).

3. Słow nictw o w spólne dla KE i KJ określające form y czci oddawane tym  osobom : 
pamiątka, cześć, obchód, często występujące w  zwrotach: święcić pamiątkę, święcić święto, 
obchodzić pamiątkę (święto), ustanowić święto (pamiątkę), czcić.

4. S łow nictw o (i frazeologia) nieobecne w  KE, a występujące w  KJ:
prosić patrona swego... (KJ 7), skarby zebrać sobie w niebie (KJ 323-324), łaskę kupić (KJ 340), 
potężny patron (KJ 225), znaleźć sobie patrona (KJ 226-227) itp.
Święty je s t w yrazem  pochodzenia prasłowiańskiego, etym ologiczne znaczenie ‘mocny,

silny, po tężny’ (w  sensie fizycznym) potw ierdzone je s t w  im ionach słowiańskich Świętosław
' 1 7  •i Świętopełk . Pod w pływ em  chrześcijaństwa wyraz ten zaczął nabierać nowych treści, jego

znaczenie uległo przesunięciu. Wyraz święty zaczął oznaczać człowieka m ocnego w  katego
riach duchow ych, religijnych, stał się term inem  religijnym  —  odpow iednikiem  łacińskiego 
słowa satictus, greckiego hagios, hieros . Rozwój znaczeniowy tego wyrazu na gruncie polskim , 
jego polisem ia w ynika z w ieloznaczności term inów  łacińsko-greckich. Postać gramatyczna 
w yrazu święty wskazuje, ze z pochodzenia je s t on form ą odm iany złożonej przym iotnika 
(Nom. sg. niasc.), która uległa substantywizacji. W iele kontekstów  wskazuje, że święty zacho
w uje funkcje znaczeniowe i składniow e przym iotnika (np. Pismo Sunięte, Święty Duch, Święty 
Jan  itd.). Zgodnie z pow szechnym  uzusem , przym iotnik święty stał się tytułem , jak im  okre

16 W  artykule zostaną om ów ione tylko wybrane wyrazy z tego pola semantycznego. Porównawczy material 
słow nikow y pochodzi ze słow ników  języka polskiego:
C n =  G. Knapski, Thesaurus Polono-Latino-Graecus, Kraków 1643 
L =  S. B. Linde, Słownik języka polskiego, reprint wyd. 2, Warszawa 1994-1995  
M ącz =  J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum..., Królewiec 1564 
SJPDor =  Słownik języka polskiego, red. W  D oroszewski, Warszawa 1958-1969  
SJPSz =  Słownik języka polskiego, red. M . Szymczak, Warszawa 191978-1981  
SPXVI =  Słownik polszczyzny X V I  wieku, red. M . R. M ayenowa, Wrocław 1966—
Sstp =  Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, W rocław 1953—
SW =  J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. N iedźw iedzki, Słownik języka polskiego, reprint Warszawa 1952 
SWil =  Słownik języka polskiego, wyd. M. Orgelbrand, W ilno 1861.
17 Por. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989, s. v.
IS Por. H . Fros, Pamiętając o mieszkańcach nieba. Kult świętych w dziejach i liturgii, Tarnów 1994, s. 26.
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ślano nie tylko zm arłych m ęczenników, wyznawców, lecz także żyjących dostojników  ko
ścielnych i świeckich (np. ojciec święty).

N a uwagę zasługuje w  Sstp form a święcia /  świącia. Była to form a kolektywna, odnosząca 
się do wszystkich zm arłych, którym  oddaw ano cześć. Najczęściej rzeczow nik ten występował 
w  form ułach: Tako nam bog pomóż i wszyscy święcia oraz w  zestawieniu święcia bracia —  
tj. ‘wszystkich św iętych’. Z  czasem, podobnie jak  rzeczow nik kolektywny bracia, także rze
czow nik swiącia zatracił form alne, słow otw órcze w ykładniki zbiorowości, znaczenie kolek
tywne przejęła zaś form a pluralna święci. W  AG w  zasadzie tylko postać pluralna występuje 
sam odzielnie, nie je s t określeniem  rzeczownika.

AG nie podaje definicji tego term inu . N a podstawie kontekstów  m ożna ustalić, że 
w  kolektyw nym  znaczeniu m ianem  świętych określa się apostołów, m ęczenników, w yzna
w ców  i naśladowców Chrystusa, osoby zm arłe, które poniosły śm ierć w  imię wiary lub 
w yróżniły  się religijnością; którym  ze w zględu na postawę należy się pamięć. Synonim am i 
tego w yrazu są nacechowane wartościująco wyrażenia zacni męże, ludzie Boży.

AG posługuje się także term inam i męczennik i wyznawca.
Męczennik je s t odpow iednikiem  łac. martyr, martyrion (z gr. martys, -tyros). W  Nonrym 

Testamencie wyraz ten występuje w  znaczeniu ‘świadek’19. Zaw ierał pojęcie świadectwa
0 śm ierci Chrystusa, zakresem  swym nie obejm ow ał pojęcia śm ierci za wiarę. Z  czasem 
w  świadom ości w iernych elem ent cierpienia przeważył nad elem entem  świadczenia o śm ier
ci i zm artw ychw staniu Chrystusa. W  opinii w iernych nadawano męczennikom rangę niezw yk
le wysoką. O becność tego term inu  religijnego w  polszczyźnie poświadcza ju ż  Sstp.

Wyznawca je s t kalką łac. confessor. Podobnie jak  martyr, łaciński wyraz miał znaczenie 
prawnicze, oznaczał świadka. „Pod piórem  Tertuliana wyznawcam i stali się ci, którzy cierpieli 
dla Chrystusa, ale nie ponieśli śmierci. Z  czasem term inem  tym  zaczęto określać ascetów,
biskupów, m nichów, którzy ze w zględu na swoją wiarę zasłużyli na cześć i w yniesienie na

20 . . .  . 
o łtarze” . Sstp podaje zaledwie jed en  cytat poświadczający istnienie tego w yrazu w  staropol-
szczyźnie, podaje jednak  inne znaczenie, m ianowicie wyznawca ‘to ten, kto wiele wic, czyli
znawca’. Z naczenie łacińskiego w yrazu confessor zawiera staropolska formacja nryznawacz

występująca w  znaczeniu ‘ten, kto wyznaje jakąś w iarę’, przytoczona w  Sstp rów nież tylko
raz, co pozwala na stw ierdzenie, że wyznawca w  znaczeniu term inologicznym  zadom ow ił się
dopiero w  późniejszym  okresie rozw oju polszczyzny.

Dalsze losy tego wyrazu w  języku polskim  pokazuje L. Słow nik L notuje dwie formy: 
nryznawacz i uryznawca. Cytaty X V I-w ieczne (zaczerpnięte m iędzy innym i z postylli Wujka
1 Reja) mają znaczenie ogólnoreligijne, np. „wyznawacz a w ierny chrześcijanin”.

D opiero  w  X V II-w iecznym  C n  form a wyznawca występuje jako synonim  wyrazu męczen
nik. M ożna przypuszczać, że w  XVII w. nastąpiło poszerzenie zakresu znaczeniowego tego 
wyrazu.

19 Tamże, s. 195. Zob też rozdział O  świętych semantycznie, s. 22-29.
20 Tamże, s. 202.
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SWil i SW notują także obie form y (nryznawacz jako formacja regresywna w ystępuje na 
drugim  m iejscu). SWil podaje następującą definicję znaczeniową om awianych wyrazów: ‘ten, 
który wyznaje co za prawdę; prawdziwy chrześcijanin, który wyznaje Boga, nie zapiera się go 
nawet wobec grożącego ucisku lub męczeństwa, za to życiem dowodzi prawd religii’. Definicja 
ta łączy niejako znaczenie ogólnoreligijne i bardziej wyspecjalizowane znaczenie X V II-w ieczne. 
SJPSz podaje jedynie ogólnie: ‘ten, kto wyznaje jakąś religię, zw olennik teorii’.

W  AG wyraz usyznawca w ystępuje albo jako synonim  męczennika, a więc zgodnie ze 
znaczeniem  zanotow anym  przez Knapskiego, lub też w  znaczeniu ogólnym  ‘ten, kto w yróż
nia się w  w ierze’.

KJ znacznie precyzyjniej posługuje się tym term inem , który, jak  wynika z kontekstów, 
pewnej term inologizacji, służy do wydzielania i wskazywania kategorii świętych, np. s. Joa
chim Wyznawca, św. Theofil Wyznawca, św. Marcin Wyznawca, podobnie jak  św. Andrzej Apostoł,

S. Benedykt Opat, sw. Wincenty Męczennik itp.
W arto zasygnalizować, że oprócz braku pewnych kategorii świętych, jak  pustelnik czy 

jałm użnik, AG nie w prow adza słownictwa związanego z atrybutam i świętych, określającego 
cuda. Aby wyrazić swój negatywny stosunek do całej sfery cudow nych zdarzeń związanych 
z życiem i działalnością świętych, redaktorzy AG wprowadzają ekspresywną formację cudo- 
wisko o w yraźnie pogardliwym  i lekceważącym charakterze form antu  (ow)-isko (np. o Złotej 
legendzie: „Abowiem  w  niej częściej cudowiska zm yślone aniżeli praw dziwe cuda możesz 
czytać”), co służy dyskredytacji tego aspektu kultu  świętych katolickich.

W  AG nie w ystępuje wyrażenie kult świętych. W prawdzie postać łacińska cultus Dei je s t 
w ielokrotnie poświadczana w  zabytkach, także w  AG, jednak dopiero SW po raz pierwszy notuje 
spolszczoną formę łacińskiego cultus z następującym znaczeniem: ‘cześć dla bóstwa, a podobna 
tem u dla czegokolwiek innego, np. kult chrześcijański, kult Zeusa, N apoleona, tradycji’.

Z daniem  Franciszka Sławskiego spolszczenie wyrazu kult dokonało się pod w pływ em  
języków  obcych, francuskiego culte lub niem ieckiego der Kult, występującego w  znaczeniu 
‘cześć, obrzędy religijne’21.

W  AG odpow iednikiem  tego wyrazu je s t rzeczow nik cześć i czasownik czcić. Zarów no 
form a czasownikowa, jak  i rzeczow nikow a występują ju ż  w  staropolszczyźnie, swoistą karie
rę robią w  XVI w. Z daniem  Stanisława Rosponda są to wyrazy zaczerpnięte z języka potocz
nego, w  literaturze religijnej upow szechnione przez zw olenników  reform acji“ . O bie form y 
są licznie reprezentow ane w  SPXVI: czcić —  442 użycia, cześć—  2461 przykładów.

W  XVI w. za pom ocą tych w yrazów  oddawano najczęściej łacińskie adorare. Form y cześć 
i czcić w ystępują zarówno w  tekstach protestanckich, jak  i katolickich. AG w prow adza roz

różnienie term inologiczne cześć boska i cześć świętych, jednak  w yrażenia te nic różnicują 
dostatecznie pojęć, do których się odnoszą: „A tak m y m ęczenników  naszych nic czcimy

21 Zob. F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952-1982, t. 3, s. 355.
22 Zob. S. R ospond , Język  renesansu a średniowiecza na podstawie literatury psa11erzoii>o-religjnej, [w:] Odrodzenie 
w Polsce, red. M . R. M ayenowa, Z. K lem esiewicz, t. 3 cz. 2, Warszawa 1962, s. 67-77.
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czciami boskim i, bo ci duchow ie nie mają być chwaleni dla żywota błogosławionego, który 
po śm ierci będzie. O  czym żaden lubo m ądry nie w ątpi” (AG 254).

W yrażenie pamiątka świętych je s t term inem  religijnym  związanym z kultem  m ęczenników, 

występuje także w  tekstach katolickich, je s t licznie reprezentow ane w  KJ. W  obu kalenda
rzach w yrażenie to w chodzi w  skład zw rotów  obchodzićpamiątkę, czcić pamiątkę, święcićpamiątkę, 
których obecność w  polszczyźnie zaświadczajuż Sstp. W  term inologii religijnej wyraz pamią
tka był odpow iednikiem  łac. memoria, oznaczał dzień śmierci męczenników. W  tradycji 
chrześcijańskiej dzień śm ierci m eczenników  zaczęto obchodzić jako dies natalis, tj. dzień

93
narodzin świętego dla nieba“ .

W  staropolszczyźnie wyraz pamiątka miał synonim y w  postaci form  pamięć, pamiętanie. 
W  tym znaczeniu występuje też w  późniejszych słownikach języka polskiego. Z  czasem nastąpiła 
specjalizacja znaczeniowa. Ponadto na zasadzie metonim ii wyraz pamiątka zaczął oznaczać także 
przedm iot, który przypom ina o kimś lub o czymś. W  tym znaczeniu także występował 
w  kontekście religijnym, odnosił się np. do znaku, sym bolu lub relikwii świętego.

Je d n a k ju ż  M ącz (1564) notuje znaczenie świeckie wyrazu pamiątka — jako ‘upom inek’ 
(„pamiątka albo upom inek  przyjaźni”). To ostatnie znaczenie z czasem zaczyna dom inow ać. 
W  SJPD or znajduje się na pierwszym  miejscu. W  związku z przeobrażeniam i sem antyczny
mi w yrazu pamiątka, w term inologii religijnej zastąpiono go form ą wspomnienie. D aw na postać 
tego te rm inu  zachowała się reliktow o w  form ułach, np. to czyńcie na moją pamiątkę.

W  kom entarzu  dotyczącym obchodzenia tego rodzaju świąt AG stwierdza: „Opatrzyć 
trzeba, żeby nie tak wiele świąt obchodzono, żeby nie tak nowych świętych kanonizow ano, 
żeby oprócz dni Pańskich i w iętszych świąt od Kościoła ustanow ionych w olno  było robić, 
nabożeństw o odprawiwszy; częścią, że w  święta więcej się m nożą grzechy w  karczmach, 
tańcach i innych wszeteczeństwach, których próżnow anie uczy, częścią, że dni robotnic 
ledwie wystarczą ubogim  do obm yślenia życiu rzeczy potrzebnych” (AG 254).

Redaktorzy AG wyraźnie odw ołują się do stereotypu święta, funkcjonującego w  kulturze 
polskiej. Pojęcie święta m a charakter złożony, obejm uje w ym iar sakralny (dzień pośw ięcony 
Bogu, przeznaczony na obrzędy religijne) i desakralny (dzień, w  którym  się nie pracuje). 

AG atakuje przewagę pierwiastka pozareligijnego —  obyczajowego i kulturow ego. Sprzeciw  

budzi pojm ow anie święta jako przede wszystkim  dnia w olnego. W arto zaznaczyć, że taki 
sposób odczuw ania i rozum ienia świąt znalazł wyraz także w  języku, zwłaszcza w e frazeolo
gii. Święto staje się określeniem  dnia bez pracy, z czasem też próżnow ania. W  pierw szym  

znaczeniu znajduje potw ierdzenie ju ż  w  Sstp (1 cytat). Więcej przykładów  obejm ujących ju ż  
dwa znaczenia święta dostarcza słow nik L. O prócz znaczeń bezpośrednio związanych z re
ligią, np. „Jest rozkazanie boże: święć święta, tj. święte rzeczy w  święto czyń”, L podaje też 
znaczenie święcić czyli ‘próżnow ać’: „Człowiek gospodarny ustawicznie pracuje, a nigdy nic 
przestawa, ani święci”; „Rusaki, odprawiwszy służbę bożą, do swoich rzem iosł się udawają,

23 Szerzej na temat genezy kultu m ęczenników  w  ujęciu popularnonaukowym zob. H . Fros, op. cit., zob. też 
tenże, Tu>oje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1995 —  Wprowadzenie, s. 7 -62 .
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mówiąc: święcić a nic nic robić, pańska to rzecz”. Także używane współcześnie wyrażenia 
święto państwowe, święto narodowe, święto górnicze itp. odw ołują się do desakralnego znaczenia 
tego wyrazu.

Redaktorzy AG, akcentując sakralny charakter święta, próbują narzucić lub przywrócić 
swym w spółw yznaw com  pojęcie święta jako dnia poświęconego Bogu.

Wizerunki świętych w  KE

Przedm iotem  krytyki redaktorów  AG stała się „gęstwa albo wielkość świąt” przeznaczo
nych na w spom nienia świętych. Dlatego KE przedstawia zredukow any ilościowo repertuar 
świętych. W ychodząc z założenia, że w spom inanie świętych (nawet w  kulcie prywatnym ) 
m oże przesłonić święta Pańskie, KE ma wiele dni pustych, na które nie przew idziano żadnych 
w spom nień. O graniczenie pam iątek świętych to podstawowa różnica m iędzy KE a KJ 

(KJ przeznaczony był do prywatnej lektury, dlatego też zawiera w izerunki w ielu świętych, 
których nic w spom inało się podczas nabożeństw  kościelnych).

W  AG do świąt o mniejszej aniżeli święta Pańskie randze zalicza się święta maryjne. 
KE uwzględnia pam iątki innych postaci biblijnych blisko związanych z osobą Jezusa (np. 
św. Józefa, Anny, Jana Chrzciciela, M arii M agdaleny). Ponadto KE w spom ina ewangelistów  
i apostołów  (św. Piotra, Macieja, Bartłomieja, Piotra i Pawła, Szymona, Judę, Tomasza, Filipa 
i Jakuba). S tosunkow o wiele miejsca KE poświęca m ęczennikom , uwzględnia przede wszyst
kim tych, których w ym ienia Biblia (np. Sebastian, W incenty, Walenty, W awrzyniec).

O sobną kategorię w  KE stanowią m ęczennice pierwszych w ieków  chrześcijaństwa, które 
cieszyły się dużym  kultem . D o tej kategorii zaliczyć trzeba m .in. Pryskę, Agatę, Agnieszkę, 
Petronelę, Apolonię, Katarzynę, Barbarę, Łucję, M ałgorzatę.

Ponadto KE przeznacza miejsce dla biskupów, w ybitnych papieży, pisarzy kościelnych, 
ojców i doktorów  Kościoła. W  tej grupie KE w ym ienia biskupów  H ilariusza, C hryzostom a, 
Grzegorza, A m brożego, U rbana, G erm ana, Sylwestra, z późniejszych Tomasza Becketta 
i związanych z Polską Stanisława i Wojciecha. W spomina też m ęczennika reform acji, Jana 
H usa, choć nie zalicza go do grona świętych.

Pew ne zdum ienie m oże budzić um ieszczenie w  KE pam iątek autorów mnichów, czyli 
zakon ni ków -tw órców  reguł zakonnych: św. D om inika, Benedykta, Franciszka.

Każde w spom nienie o świętym  zamieszczone w  KE ma podobną budow ę i zawiera 

krótką notę hagiologiczną. KE odstępuje od tak znam iennych dla KJ opisu cudów  przypisy
w anych danem u św iętem u. Ew angelik nie znajdzie w  KE w zm ianki na tem at „specjalizacji” 
danego świętego. N iem alże każdy w izerunek opatrzony jest notą inform ującą, kiedy dany 

święty został kanonizowany. Redaktorzy KE przyw ołują pism a autorów  kościelnych, takich 

ja k  św. Ambroży, A ugustyn, C hryzostom , H ilariusz i Epifaniusz (z częstym pow ołaniem  się 
na jego Herezje), a także —  co zasługuje na szczególną uwagę —  uczonego jezuickiego, 

kardynała Roberta Bellarm ina.
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KE uw zględnia aż siedem  świąt m aryjnych, przy czym redaktorzy KE nie posługują się 
ty tu łem  Najświętsza Maryja Panna, konsekw entnie stosując określenie Panna Maryja, co stano
wi wyraz chęci obniżenia rangi kultu  maryjnego. W prow adzenie świąt m aryjnych świadczyć 
by m ogło o ugodow ym  charakterze KE i AG, jednakże noty pośw ięcone tym  św iętom  mają 
charakter zaczepny, otwierają pole do sporów.

Polem iczny charakter m ająjuż nazwy niektórych świąt. KE kw estionuje np. sensowność 
nazw Gromnice i Wniebowzięcie PM .

Polskim  odpow iedn ik iem  łac. purificatio je s t  nazw a oczyścienie, k tóra w ystępuje zarów 
no  w  zabytkach katolickich (do niedaw na w  Kościele katolickim  jako  oficjalna nazwa 
św ięta), ja k  i protestanckich. Pod koniecX IV  w  polskiej tradycji pojawia się oprócz oczyścienia 
nazwa gromnice. SPXVI podaje jeszcze inne nazwy tego święta: święto gromnic, dzień grotnliczny, 
M atki Boskiej Gromnicznej. Ze w zględów  ideologicznych KE odrzuca te nazwy, gani bow iem  
zwyczaj św ięcenia grom nic: „A Sergiusz papież w  to św ięto procesyją z św iecam i posta
now ił i one św ięcić kazał, obyczaj pogański w  chrześcijański p rzem ien iając” (KE 21). 
Spośród nazw  obocznych  KE w ybiera nazw ę oczyścienie, która naw iązuje do opisanego 
przez św. Łukasza zwyczaju ofiarowania przez rodziców  w  świątyni pierw orodnego syna po 
oczyszczeniu po połogu matki (Łk2, 22-39). Ale nazwa ta także nie odpowiada redaktorom  
KE, sugeruje bow iem  m aryjny charakter święta. P roponują oni jeszcze inne nazwy: zaście 
(zajście) lub przyjęcie, m otywując je  sceną, kiedy „Symeon zaszedł Panu drogę i przyjął go na 
łokcie sw oje” (KE 21). Zm iana nazwy zawiera wyraźne odwołanie do zm iany charakteru 
święta z m aryjnego na poświęcone Chrystusow i (tib. tradycja prawosławna utrzym ała nazwę 
Spotkanie Pańskie).

W arto zaznaczyć, że w spółcześnie stosowane w  Kościele katolickim nazwy tego święta, 
tj. Ofiarowanie Pańskie (Ofiarowanie Chrystusa w Świątyni) mają X V I-w ieczną proweniencję. 
N azw a Ofiarowanie Pańskie pojawiła się początkowo w  piśm iennictw ie protestanckim , w yzy
skiwali ją  także pisarze katoliccy, jak  Stanisław H ozjusz i Jakub Wujek. SPXVI zawiera kilka 
cytatów  poświadczających jej użycie. Funkcjonow anie term inologiczne tej nazwy wymaga 
jed n ak  specjalnych analiz.

O  Wniebowzięciu N M P  KE pisze: „to święto postanow ił M auritius cesarz, a zwano je  

Z aśnieniem  albo U śpieniem  Panny M aryjej”. N azw a przypom niana przez KE do dziś 

w ystępuje w  Kościele prawosławnym . U w zględnienie tego święta w  AG je s t okazją do 
przypom nienia sporów  na temat: „Jestli je s t wzięta Panna M aryja do nieba, i z ciałem, tego 
doktorow ie chrześcijańscy nie w iedzą” (KE 31).

D ążenie do zm iany charakteru święta przy zachowaniu tradycyjnej nazwy w yraźne jest 
w  odniesieniu do Zwiastoivania N M P : „To święto w spom ina Athanasius i zowie je  św iętem  
Pańskim , nie Panny Maryjej, mówiąc, To święto je st z świąt Pańskich, w  którym  się sprawa 
toczy o zstąpieniu Syna Bożego z nieba. (...) Chociaż to święto wzięło nazwisko od Panny 

Maryjej...” (KE 23). Pamiątka Nawiedzenia staje się okazją do rozważań na temat wieloznaczności 
tej nazwy. KE przypom ina, że to Panna Maryja nawiedza Elżbietę, a nie odw rotnie.
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W iele kontrow ersji budzi święto Poczęcia M aryi Panny. O pis tego święta w  KE sprawia 
w rażenie, że redaktorzy AG umieszczają je  w  kalendarzu tylko po to, by podważyć jego sens. 
N aw iązując do sporów  na tem at N iepokalanego Poczęcia, redaktorzy AG przytaczają głosy 
pisarzy kościelnych —  przeciw ników  jego ustanowienia, np. „N ie podobało się to święto 
i Bernardow i, który tak pisze: Bardzo rada święta Panna bez takowego święta będzie, które 
albo się zda grzech czcić, albo wprowadzać fałszywą świątobliwość” (KE 37-38).

N aw iązanie do dyskusji i polem ik prowadzonych przez pisarzy protestanckich uderza 
także przy innych pamiątkach.

Święto św. Wojciecha, patrona Polski, staje się okazją do przypom nienia, że w  opinii 
redaktorów  KE nie je s t on autorem  Bogurodzicy. W edług polem istów  protestanckich była to 
pieśń dziadowska, a m ało praw dopodobne było autorstw o św. Wojciecha, który przecież nic 
znał języka polskiego“4.

Po części do kultu  m aryjnego nawiązuje w spom nienie o Łukaszu ewangeliście. Zaskaku
jąco z pozoru  brzm i nota z KE: „Tego wzgardziciele słowa Bożego w  Grecyjej obiesili na 
drzewie oliw nym . (...) M alarzem  nie był. Jeśli by Łukasz był m alarzem , nie psowałby był 
obrazów...”. N o ta  ta zawiera w yraźną aluzję do poglądów wielu katolików, którzy św. Łuka
szowi przypisywali autorstw o obrazu w  sanktuarium  najasnej Górze. Protestanci zwalczający 
te przekonania pisali o „tatarskiej twarzy”, inni o twarzy „ruskiej czarow nicy”, w szyscyjednak 
zgadzali się z Krzysztofem  Kraińskim , który utrzym ywał, iż obraz częstochowski nam alował 
jakiś Rusin, też Łukasz, ale bynajm niej nie święty“' .

Polem iczny charakter mają także w izerunki św. Józefa i Anny. Redaktorzy AG w spom i
nają tych świętych z pow ołaniem  się na Herezje Epifaniusza: „był cieślą, (...) Z  pierwszą żoną 
mięszkając miał czterech synów i dwie córce” (KE 23). W  tym  samym duchu  dalej: „O  tej 
A nnie piszą, że miała trzech mężów, Joachim a, Kleofasa i Salom ę” (KE 29). Zaw arte w  KE 
noty pośw ięcone św. A nnie i Józefowi są głęboko osadzone w  kontekście ówczesnych dys
kusji i polem ik, cytowane tam  opinie nie należały do rzadkości w  XVI i XVII w ieku.

O  ile KE podw aża znaczenie ku ltu  wyżej w spom nianych  św iętych, o tyle KJ dąży do 
jego  um ocn ien ia . Ze w zględu na pokrew ieństw o z Jezusem  św. Anna została przedstaw iona 
jako  „M aryi M atki Bożej M atka i Jezusa C hrystusa Babcia, potężna u W nuka Patronka” 
(KJ 226-227). Spór z protestantam i podejm uje P iotr Skarga w  Żywotach świętych. W  Obroku 

duchownym pisze:

Acz daw no wszczęło się to m niem anie u ludzi, jakoby ta święta A nna powtarzać 
m ałżeństw o miała aż do trzeciego m ęża (...) Czego najwięcej podpierają z P i
sma, iż w  Ewangelii św. Jana M aria Kleofe zowie się siostrą Panny Przeczystej, 
a indziej Jakub i Jan  zowią się braćmi Pana naszego. Takiego rozum ienia nie

24 Zob.J. Tazbir, op. cit., s. 253. N a temat kultu św. Wojciecha i Stanisława zob. tenże, Słowiańskie źródła polskiej 
reformacji, [w:] Reformacja w  Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993, s. 29-43.
25 Z ob.J . Tazbir, Różnowiercy a kult maryjny, op. cit., s. 246-247.
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przypuszczać, (...) gdyż się w  Piśmie świętym zowią braćm i nie tylko rodzeni 
albo od dw óch sióstr, ale i dalsi i z innego powinowactwa idący26.

W  w izerunkach świętych m nichów  kryją się elem enty krytyki wobec Kościoła katolickie
go. O  św. Benedykcie KE zamieszcza taką notę: „M niszy chcieli go otruć, nalawszy m u 
w  w ino trucizny, iż ich na w odzy m iał” (KE 23). D om inika ewangelicy w spom inają z dw óch 
pow odów: po pierwsze —  obarczają go odpowiedzialnością za krucjaty w obec albigcnsów, 
po drugie —  przypom inają, „że ten m nichom  swym zakazał mieszkać w  klasztorach kosztow 
nych” (KE 30).

Kwestia tolerancji religijnej, uznawanej przez środowiska protestanckie zaw artość, poja
wia się wyraziście w  w izerunku św. M arcina. Święty ten zasługuje na cześć z dw óch wzglę
dów. Po pierwsze, św. M arcin „zostawszy biskupem , ołtarze bałwochwalskie rozwalał, drze
wa, do których ludzie się schadzali dla bałwochwalstwa, rozwalał, obrazy tłukł powiadając, 
iż nie masz nabożeństw a w  pniach”. Po w tóre, „biskupy ganił, którzy na śm ierć heretyków  

instygowali, powiadając: dosyć heretyka z Kościoła wyłączyć” (KE 35-36). N o ta  hagiologicz- 
na zawarta w  KJ pom ija te fakty: „S. M arcin do chrztu się gotujący C hrystusa w  ubogim  
odział. Przy śm ierci diabła widząc mówił: nic w e m nie nieszczęśliwy nie najdziesz” (KJ 321).

O sobną grupę stanowią w spom nienia apostołów. Charakteryzując ich działalność, KE 
często podaje w zm iankę, że mieli żony, rodziny, np. o Filipie: „żonę miał, córki za mąż 
pow ydaw ał” (KE 25). D o dyskusji na tem at celibatu KE włącza także w spom nienie św. 
Petroneli. O  samej świętej dowiadujemy się tylko tyle, że była córką św. Piotra, dalsza część 
poświęcona jest wyłącznic apostołowi: „Piotr żonę miał, nic gańże małżeństwa (...)Piotr żonę 
miał, a iżby wziął przodkow anie m iedzy apostołami, nie zawadzało m u płodzenie dziatek...” 
(KE 26).

KJ także odnotow ał fakt pokrew ieństw a m iędzy św. P iotrem  a św. Petronelą. Skupia się 
jednak  na opisie cnót chrześcijańskich świętej: „Petronella Panna (...) we wszystkich bólach 
i chorobach Bogu dziękowała zawsze...” (KJ 169-170).

KE nieco inaczej niż KJ przedstawia opis m ęczeństwa świętych. KJ koncentru je się na 
opisie samego m ęczeństwa, a przyczyny śm ierci pokazywane są w  kategoriach ogólnych: 
święci giną w obronie wiar]’, it> imię Chrystusa, dla Jezusa. M ęczennicy „kalwińscy” ponoszą 

śm ierć w  obronie tych samych wartości, jednakże o bezpośrednich jej przyczynach m ów i się 
w  KE bardziej szczegółowo. G iną przede wszystkim  dlatego, że nie chcą kłaniać się obrazom , 

bałwanom , bogom  pogańskim. Tymoteusz ponosi śmierć, ponieważ „ganił bałwochwalstw o 

D iany bogini”, Bartłom iej, „którego ukrzyżowano (...), albo z skóry złupiono (...) albo ścięto, 
(...) dla tego, iż obrazy samymże szatanom, w  których mięszkali i przez nic m ówili, kazał 
tłuc” (KE 21).

W  podobnych okolicznościach giną m ęczennice „kalwińskie”. Zastanawiać m oże fakt, że 
KE niewiele m ówi na tem at dziewictwa panien świętych. W  staropolszczyźnie i XVI w ieku

26 P Skarga, Żyw oty świętych..., opr. M . Kozielski, t. 2, Kraków 1995, s. 41-44.
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wyrazy panna i dziewica były synonim am i, określały kobietę niezam ężną. X V II-w ieczny 
KJ dow odzi, że w  tym  wieku nastąpiłajuż (przynajm niej częściowa) repartycja znaczeniowa. 
Wyraz dziewica obciążony został znaczeniem  term inologicznym . W  tradycji chrześcijańskiej 
wyraz ten określa bow iem  „osobę żyjącą indyw idualnie lub w spólnotow o w  dziewictwie, 
czyli stanie w strzem ięźliwości od seksualnej aktywności człowieka (podjętym  z pobudek

O7 .
religijnych) na m ocy ślubów lub przyrzeczeń prywatnych lub publicznych”“ . Znaczenie 

term inologiczne, ukształtowane pod w pływ em  kultu religijnego, stało się punktem  wyjścia 
do zm ian znaczeniowych tego wyrazu. Zakres znaczeniowy wyrazu dziewica zaczął się 

zawężać do kontekstów, które odnosiły się do wstrzem ięźliwości płciowej kobiet (panien). 
C hronologia zm ian znaczeniowych wyrazów panna i dziewica wymaga jednak  dalszych badań.

W arto zaznaczyć, że w  opisach m ęczeństwa panien zaznacza się najwięcej różnic w  po 
dejściu dw óch kalendarzy. M ożna powiedzieć, że inaczej rozkładają się akcenty. KE kładzie 
nacisk na m ęczeństw o, KJ zaś na panieństw o świętych dziewic. P anny-m ęczennice „kalwiń
skie” giną (na ogół) w  obronie tych samych wartości co święci męczennicy, „katolickie” 
przede w szystkim  bronią stanu panieństwa.

Różnice w  ujęciu tego zagadnienia pokazuje porów nanie opisów  śmierci św. Agaty. 
W edług KE „Agata ś. po ciężkich m ękach w  ciem nicy umarła, iż nie chciała Chrystusa się 
zaprzeć a bogów  chw alić” (KE21). KJ nawiązuje do ikonografii: „Chcąc raczej panną um rzeć 
aniżeli m ężatką żyć, pogębki znosiła, rozpalone blachy na katowni, ostre skorupy, węgle 
rozżarzone, urżnięcie piersi m ężnie zniosła. Potym m odląc się do nieba poszła...” (KJ 48).

★ ★ ★

Z godnie z nauką Kościoła ewangelickiego redaktorzy AG dążą do nadania św iętom  
m aryjnym  w ym iaru chrystologicznego, chociaż proponow ane przez nich nowe nazwy nic 
spełniają podstawowej funkcji term inologii przez to, że są nieprecyzyjne i niewyraziste. 
W yraźne piętno kalwińskie nosi m ocno akcentowane w  KE dążenie do zaniechania kultu 
relikwii i obrazów. Z  założeniami protestantyzm u należy też wiązać m otyw  celibatu aposto
łów  czy akcentowanie m ęczeństwa panien w  imię wartości innych niż samo dziewictwo. 
Spośród wartości m oralnych o wym iarze społecznym , obecnych w  om awianych publika
cjach i propagow anych w  piśm iennictw ie religijnym  przez polskich protestantów, w ym ienić 
trzeba ideę tolerancji wobec innowierców, zaniechanie przem ocy fizycznej i przeniesienie 

sporów  na pole jaw nych  dysput wyznaniowych.
Przytoczone w izerunki świętych w  pełni ujawniają konfesyjny charakter kalendarza 

liturgicznego ewangelików, chociaż w  warstwie leksykalnej KE wykazuje wiele podobieństw  

do KJ. W spólną warstwę słownictwa, którego obecność jest poświadczona w  Sstp, tw orzą 

podstawowe term iny „techniczne” (święty; męczennik, uyznawca, panna). W obec ostatniego 
wyrazu widać jed n ak  ju ż  tendencję do nieużywania jego synonim u dziewica, wyrastającą

27 Zob. hasła dziewica i dziewictwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1985, kol. 604-611.



28 Izabela W iniarska

z pobudek ideologicznych i przeobrażeń znaczeniowych tego słowa w  ówczesnej polszczyź- 
nie. Zw raca uwagę również nieobecność w  KE grupy słownictw a precyzującego kategorie 
świętych (asceta, pustelnik) i brak słownictw a związanego z atrybutam i świętych, jak  cuda.

Redaktorzy KE pow ołują się na liczne źródła, przez co w spom nienia hagiologiczne w  nim  
zawarte mają charakter erudycyjny, realizują racjonalny m odel religijności protestantyzm u, 
wyraźnie odchodzącej od ikonografii. Taki sposób prezentacji w izerunków  świętych pozba
wia ich kult całego sztafażu na poły ludowych przekonań i w ierzeń. W  opisach dom inuje 
lapidarny, rzeczow y styl, pełen jednak  zaczepnych i kąśliwych zdań pod adresem  tradycji 
katolickich, ponieważ te kalendarzowe w spom nienia uczestniczą we w spółczesnych polem i
kach religijnych, ucząc krytycyzmu i dystansu w obec tradycji ustanow ionych przez rzym 
skich papieży. D ialog z katolicyzm em  tkwi w  samej strukturze tych tekstów  na różnych 
poziom ach jego  organizacji.


