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K azania o M aryjej P annie Czystej Jana z Szam otuł, zw anego Paterkiem , są
interesującym i w dzięcznym tem atem analizy zarów no dla językoznaw ców , ja k
i historyków czy teoretyków literatury, poniew aż dopełniają treści w ysokiego
pod w zględem stylistycznym piśm iennictw a religijnego, ujaw niają schem aty
w yobrażeniow e, w zorce estetyczne i m oralne, a także istniejące stereotypy kul
turow e człow ieka przełom u X V i X V I w. W niniejszym artykule analizie zosta
nie poddany fragm ent kazania III O narodzeniu M aryjej Panny, który został
zam ieszczony przez W iesław a W ydrę i W ojciecha R yszarda R zepkę w Chrestom atii staropolskiej. Teksty do roku 1543 r W ydanie III. N ależy zaznaczyć, że
om aw iany fragm ent kazania pochodzi z jednej z trzech zachow anych i przypisy
w anych Paterkow i hom ilii1. W szystkie trzy kazania odw ołują się do autorytetów
kościelnych, rzadziej przyw ołują argum entację biblijną, patrystyczną, teologiczno-spekulatywną, historyczną, liturgiczną, niekiedy również exempla ilustrujące z jednej
strony niezaw odną opiekę M aryi nad czcicielam i jej niepokalanego poczęcia,
1 Por. kazanie I - O poczęciu Panny Maryjej Czystej; II - O poczęciu Przenaczystszej Dzie
wice Panny Maryjej. Na temat autorstwa kazań oraz ich cech językowo-stylistycznych pisała m.in.
Maria Karpluk. Porównując cechy fonetyczne, leksykalne i składniowe, dostrzegła podobieństwo
kazań III i I oraz językowo-stylistyczną odrębność kazania III (szerzej: Karpluk 2010: 117-166).
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z drugiej zaś - niebezpieczeństw a grożące jego przeciw nikom i oszczercom .
Ciekawe spostrzeżenia przynosi artykuł R om ana M azurkiew icza (2013: 15-34)
na tem at pierw ow zoru kazań. U czony dow odzi, że teksty Jana z Szam otuł korzy
stają z w ydanego po raz pierw szy w roku 1496 zbioru Stellarium coronae Benedictae M ariae Virginis in laudem eius pro singulis praedicationibus elegantissim e coaptatum autorstw a M istrza Pelbarta z W ęgier (ok. 1435-1504), starszego
0 dw a pokolenia od Paterka absolw enta A kadem ii K rakowskiej. Warto w tym
m iejscu zw rócić uw agę, że kazania Jana z Szam otuł nie są przekładem realizo
w anym w edle zasady in extenso - continuo. Paterek tłum acz, zgodnie z zalece
niam i ars predicandi, korzysta z w zorcow ych kazań Pelbarta jako redaktor w ła
snej ich wersji. D okonuje selekcji m ateriału, starając się stw orzyć logiczny
1 spójny w yw ód podporządkow any tem atyce kazania i jego przeznaczeniu. N ie
kiedy tłum aczy dłuższe fragm enty Stellarium coronae, gdzie indziej zaś w ybrane
z tekstu łacińskiego pojedyncze zdania, zaw ierające np. podstaw ow e tezy, pom i
jając ich rozw inięcie, dyskusję pro i contra oraz rozbudow aną argumentację.
Taki charakter kazań w ynika rów nież ze specyfiki ich pierw ow zoru, poniew aż
teksty sam ego Pelbarta były raczej m ateriałem do kazań niż skończonym i hom i
liam i (W orcester 2001: 9; M azurkiew icz 2013).
W szystkie kazania Paterka zachow ują podobną strukturę, zgodną z w ym a
ganiam i średniow iecznej sztuki hom iletycznej, tj. zaw ierają następujące części:
podanie tem atu (cytatu z Pism a Świętego) i jeg o introdukcji; rozw inięcie zapo
w iedzianego w tem acie zagadnienia w form ie rozbudow anego, najczęściej upo
rządkow anego enum eratyw nie szeregu kw estii („w yw odów ”), konkluzja; m odli
tw a lub nabożne westchnienie. W om aw ianym przez nas kazaniu III m ożna
ponadto w yodrębnić rów nież ustalony porządek opisu, tj. 1. W stęp - uzasadnie
nie doskonałości M aryi; 2. Opis w yglądu - zgodnie z zasadam i: od ogółu do
szczegółu, od góry do dołu; 3. Opis zachowania; 4. Zakończenie - opis objaw ie
nia się M aryi studentow i w Paryżu.
Celem naszego artykułu je st ukazanie strategii deskrypcyjnych stosow anych
w opisyw aniu w yglądu M atki Bożej. Jak pokaże dalsza część w yw odu, opis
M aryi je s t jednocześnie nośnikiem w artościow ania, które stanow i nieodłączny
tem at kazań i składow ą dyskursu religijnego oraz piśm iennictw a im m akulistycznego. K iedy zaś porusza się tem at w yglądu M atki Bożej, nie sposób tego czynić
w oderw aniu od średniow iecznych kontekstów estetycznych i filozoficznych
oraz poetyki m ów ienia o św iętych w apokryfach. W pływ poniżej zarysow anych
koncepcji estetycznych i teologicznych je st w idoczny rów nież w om aw ianym
przez nas fragm encie kazań.
Z anim przejdziem y do ukazania struktury opisu M atki Bożej w kazaniu III
Jana z Szam otuł, w arto pokrótce zarysow ać konteksty filozoficzne kształtujące
średniow ieczną estetykę, ponieważ Paterek w yraźnie na nich opiera sw oją koncep
cję piękna M aryi Panny. Średniowieczne rozum ienie piękna, bo ono w istocie
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stanow i jed en z głów nych m otyw ów om awianego kazania, było pochodną rozu
m ienia piękna zaw artego w Piśm ie Św iętym i filozofii starożytnej, głów nie A ry
sto telesa i P lotyna. N a m yśl tę duży w pływ w yw arli ró w n ież m yśliciele
średniow ieczni, przede w szystkim św ięty A ugustyn i Pseudo-D ionizy oraz św ię
ty Tom asz z Akwinu. Pierw szy z nich piękno definiow ał jako umiar, kształt i ład.
Twierdził, że: „Podoba się tylko piękno, w pięknie zaś - kształty, w kształtach
- proporcje, w proporcjach liczby” (cyt. za: Tatarkiewicz 1982: 144-145). Pseudo-D ionizy przejął pojm ow anie piękna od Plotyna w ykraczającego poza starożytną
W ielką Teorię, w edług której piękno polega na proporcji części, tj. na wielkości,
jak o ści i ich w zajem nym stosunku (por. Tatarkiew icz 1982: 140). Plotyn i konty
nuujący jeg o m yśl Pseudo-D ionizy uznaw ali, że piękno to um iar i blask. K aza
nia Paterka naznaczone są rów nież scholastycznym pojm ow aniem piękna, które
w yrosło z filozofii starożytnej, jednakże zostało zaadaptow ane do etyki chrześci
jańskiej. Fundam entalne dla rozum ienia piękna było tu przyjęcie zasady św ięte
go A ugustyna i rozróżnienia piękna zew nętrznego i piękna duchow ego - wew nętrznego2. W w yobrażeniach scholastycznych piękno podlegało stopnio
waniu: wyżej niż piękno cielesne sytuow ane było piękno duchowe. Za spraw ą
R oberta G rosseteste w estetyce średniow iecznej została rozpow szechniona Plotyńska kategoria światła, które pojm ow ano jako piękno i ozdobę w szelkiego
stworzenia. Światło sym bolizow ało ośw iecenie um ysłu i duszy przez Boga. Do
tej kategorii piękna Jan z Szam otuł naw iązuje w końcow ym fragm encie kazania,
w którym donosi o objaw ieniu M atki Boskiej studentowi. W edług hom iletyka
Panna M aryja ukazała się w takim ogrom nym blasku, że spow odow ał on ośle
pienie m łodzieńca. Podobnie ja k w pozostałych partiach opisu, tak rów nież w tej
części w idać tendencję do hiperbolizacji.
W scholastycznej teo rii pięk n a najw ażniejsze m iejsce zajm u ją przede
w szystkim poglądy świętego Tom asza z Akwinu, który od Pseudo-D ionizego za
punkt w yjścia obrał piękno B oga i od niego dopiero przechodził do piękna Jego
stw orzenia (Tatarkiewicz 1989: 223). W w izji piękna A kw inaty pojaw iają się
dw a kluczow e pojęcia: proporcja i blask. Proporcja obejm ow ała zarów no p ro 
porcje św iata naturalnego, ja k i św iata duchow ego oraz stosunek rzeczy do
swego wzoru. B lask natom iast był przez niego traktow any dosłow nie jako blask
rzeczy, a w sensie przenośnym jak o blask duszy. Do tych dw óch w yznaczników
piękna Tom asz z A kw inu dodał też trzeci, tj. pełnię rozum ianą jako doskonałość:
jeżeli bow iem coś m a braki, nie m oże być piękne. W dalszej części tego artykułu
postaram y się w ykazać, ja k zarysow ane powyżej koncepcje piękna zostały prze
łożone na w yobrażenie o pięknie M aryi Panny i jej opis.

2 Oba te pojęcia piękna były znane już w starożytności, jednak z wyjątkiem platończyków nie
przykładano do nich większej wagi. Szerzej zob. Tatarkiewicz 1989: 195 i n.
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W Księdze R odzaju Bóg, oglądając stw orzony przez siebie świat, mówi:
„I w idział B óg w szystkie rzeczy, które był uczynił, i były bardzo piękne” (R dz 1,
31). Zw rot ten pojaw ia się w tej księdze jeszcze kilka razy i w yraża przekonanie,
że piękno św iata je s t św iadom ym dziełem istoty m yślącej, w ielkiego geniuszu.
Przez w ielkość i piękno dzieła stw orzenia poznaje się w ielkość i piękno twórcy.
M aryja Panna zatem jako m atka Syna Bożego je s t doskonała. Bóg zaś jaw i się
jak o światłość, która, jak zaznaczono wyżej, w scholastycznej filozofii była
nieodzow nym w arunkiem piękna. K ategoria światła w takim rozum ieniu pom a
ga Janow i z Szm otuł uzasadnić boskość M aryi, por.:
Naprzod, iż się Bogu rowna, iż Bog światłość jest [...] Wtore, iż światłość jest
niezmiennej czystości, bo się nie pokala smrodem. Trzecie, iż jest rzecz rozkoszna,
tak Maryja Panna nad prawie wszystko stworzenie świeci wysokością [...]. Bo ona
jest jasność światłości.
W edług Paterka ciało M aryi m usiało być najdoskonalsze, poniew aż jako
B ogarodzicielka m iała duszę najszlachetniejszą ze w szystkich ludzi na świecie.
W takim ujęciu w idoczna je st A rystotelesow ska koncepcja jedności psychofi
zycznej człowieka. W średniow ieczu panow ało bow iem przekonanie, że piękno
łączy się z dobrocią, a brzydota ze złem (Pow er 1997). Przy założeniu, że M atka
B oża była absolutnie w yjątkow a i nie m ogła m ieć wad, specyficznie pojęta
adekw atność duszy i ciała skłaniała do przyjęcia pew nych cech w yglądu jako
konsekw encji doskonałości duszy. K aznodzieja stara się udowodnić, na czym
polegała niezw ykła uroda M atki Bożej. N a początku definiuje piękno w m yśl
starożytnej teorii głoszącej, że piękno polega na proporcji ładzie i harm onii. Do
tych kategorii dodaje ponadto barw ę, por.:
[...] przeto i ciało Panny było cudne, która cudność w wysokości, farbie, w jakości,
w członków cudnym postawieniu.
Po tak ogólnie sform ułowanej definicji następuje w ykład dowodzący, że
ciało M aryi w każdym jego członku w szystkie te w arunki spełniało, a uzasadnie
nie swoje Paterek w spom aga pow ołaniem się na autorytet W ojciecha W ielkiego
(praw dopodobnie chodzi o świętego W ojciecha).
Opis Panny M aryi realizuje się zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu,
w m yśl scholastycznych zasad dedukcji: jed n a teza je st punktem w yjścia do
postaw ienia następnej. D eskrypcja M atki Bożej rozpoczyna się od określenia jej
wzrostu, który zdaniem Paterka był „słuszny”, czyli ‘akuratny, w łaściw y’. M ary
ja nie m ogła zatem być ani za w ysoka, ani za niska, ale akuratna - zgodnie
z A rystotelesow ską zasadą złotego środka. Jako podobna do C hrystusa była do
skonałego w zrostu, tj. „na ośm i dłoń w ielkich, a na dziew ięć niew ieścich” . Po
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tych słow ach Paterek odwołuje się do Pieśni nad pieśniam i w yrażających pięk
no M atki Bożej słowam i: „O jako cudnaś nam ilsza m oja, zrostem tw ym przyrow nana palm ie” . W ydaje się jednak, że oba w yobrażenia o w zroście M aryi są
trudne do pogodzenia. O dwołanie do B iblii je st być m oże nieuzasadnione z lo
gicznego punktu w idzenia, ale w pisuje się w poetykę tekstu dążącego z jednej
strony do zracjonalizow ania opisu M aryi poprzez w skazanie konkretnych cech
piękna, z drugiej zaś kaznodzieja zm aga się z pragnieniem w ysłow ienia niew y
obrażalnego piękna, co z kolei prow adzi do hiperbolizacji opisu.
W dalszej części kazania następuje opis kształtów M aryi, które rów nież
były doskonałe. K ażdy szczegół w yglądu m a swoje uzasadnienie w jakiejś cesze
duszy. Przy tym opis ten charakteryzuje się selektywnością. Paterek opisuje
w yłącznie te części ciała, które m ożem y zobaczyć na w czesnośredniow iecznym
obrazie lub ołtarzu. Stąd stanow czą w iększość opisu w yglądu B ogarodzicy zaj
m uje opis twarzy. Co ciekawe, selektyw ność dotyczy rów nież cytatów biblij
nych, np. przyw ołany cytat z P ieśni nad pieśniam i zaw iera in extenso fragm ent
przez Paterka pom inięty (tu podkreślony): „O ja k piękna jesteś, jak że w dzięcz
na, um iłow ana, pełna rozkoszy! Postać tw oja w ysm ukła ja k palm a, a piersi twe
jak grona w inne” (Pnp 7, 7-8).
W oddaniu kształtów ciała, tak ja k w cześniej, hom iletyk rów nież odwołuje
się do A rystotelesow skiej zasady m ediocritas aurea. M aryja była „słusznych
kształtów ”, czyli takich ja k należy. N ie była zatem ani za gruba, ani za chuda.
W tym fragm encie rozw ażań próbuje się zracjonalizow ać opis poprzez odw oła
nie do zasady proporcji, por.:
bo tłustość abo cielistość wielka pochodzi z zimna, a z wilkości cienkość, a su
chość z gorącości a suchości, gdzie się tedy w rowności zejdą ty cztery rzeczy, tam
bywa cudne ciało jako było Maryjej.
D alsza część w yw odu, dotycząca „barw y” M atki Bożej, odsłania podobne
schem aty dowodzenia. K oncepcja piękna byw a zaw ężana, czasam i w ydaw ać by
się m ogło, że je s t w ręcz zaw ężana do gustu kaznodziei i panujących stereoty
pów. C echy boskie i doskonałość duchow a M aryi zdaje się dyktow ać w nioski co
do jej w yglądu. O party na antytezach sposób konstruow ania deskrypcji M atki
Boskiej dobrze oddaje opis jej włosów. Jan z Szam otuł pisze więc, że w łosy
M aryi nie m ogły być kędzierzaw e, poniew aż takie są charakterystyczne dla osób
pysznych i chciw ych, a takich cech Pan n a N ajśw iętsza nie m ogła m ieć jako
istota doskonała. N ie m ogła m ieć w łosów bardzo rzadkich, grubych ani jasnych,
praw ie białych, bo takie znam ionują osoby nierozum ne, tępe i nieskore do nauki.
W tej części kazania pojaw ia się też funkcjonujący do dziś stereotyp osoby rudej
jak o podstępnej i zdradliwej. Pan n a M aryja nie m iała zatem w łosów „lisowatych” . W edług Jana z Szam otuł w m łodości M aryja Pan n a m iała w łosy żółte,
a potem czarne. Dalej dow odzi się, że w łaśnie czarne w łosy najlepiej pasują do
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białej i rum ianej skóry, por. „ciało jej jako m leko z rum ionością” . Ponadto
M aryja jak o podobna do swego Syna w łosy m usiała m ieć czarne, bo Jezus też
m iał w łosy czarne, czego dow odzi odbity w izerunek Jezusa n a chuście W eroni
ki. D rogą elim inacji cech niepożądanych kaznodzieja dochodzi do w niosku, że
M aryja m usiała m ieć w łosy czarne i cienkie, poniew aż takie znam ionują czło
w ieka stałego, m ocnego, rozw ażnego i czujnego. U stalenia dotyczące koloru
w łosów są zaś następnie punktem w yjścia do rozw ażań n a tem at koloru oczu
M aryi Panny. W edług Jana z Szam otuł osoby, które m ają czarne włosy, m ają też
czarne oczy, bo te są i najładniejsze, i najm ocniejsze.
W kolejnych partiach kazania następuje opis poszczególnych części ciała.
Ponow nie pojaw ia się odwołanie do P ieśni nad pieśniam i uzasadniające piękno
ciała M aryi: „W szytkaś cudna, przyjaciółko m oja, a m akuła w tobie nie je s t” .
Z tego zdania kaznodzieja w yw odzi w niosek następujący: „Jesli wszytka, tedy
w każdym członku” . D okonuje zatem opisu głowy, czoła, spojrzenia, policzków,
ust, szyi, rąk, zębów, palców. N ależy podkreślić, że zw ykle doskonała cecha
fizyczna je s t oznaką doskonałości wew nętrznej: głow a je s t zatem podłużna, czo
ło czworokątne, nie za duże i nie za małe. Czoło spuszczone cechuje człow ieka
m ądrego i wstydliw ego. W opisie tw arzy M aryi w arto zw rócić szczególną uw a
g ę n a czoło, które w edług Jana z Szam otuł je st czworokątne. W idoczne je st tu
odw ołanie do sym boliki cyfry cztery jako pitagorejskiego sym bolu piękna. C zte
ry je s t zasadą w szechśw iata: natura często dzieli się n a cztery - są cztery pory
roku, cztery punkty kardynalne, cztery wiatry, cztery strony świata. C yfrą czło
w ieka w edług W itruw iusza je s t rów nież cztery, poniew aż szerokość człow ieka
o rozpostartych ram ionach odpow iada jego w ysokości, dając w ten sposób pod
staw ę i w ysokość idealnem u kw adratow i (cyt za: Eco 2008: 75-77). Warto za
znaczyć, że opis ciała i koncepcja piękna cielesnego u Jana z Szam otuł je st
oparta głów nie n a w zorcach starożytnych i nie realizuje w szystkich średnio
w iecznych założeń estetycznych, poniew aż, ja k pisze Eco (2008: 77):
Średniowiecze nie stosuje matematyki proporcji do oceniania lub odtwarzania ciała
ludzkiego. Można by pomyśleć, że w owej nieuwadze pewną rolę odgrywa dewalu
acja cielesności na korzyść duchowego piękna. Naturalnie nie jest obce dojrzałemu
światu średniowiecznemu również dowartościowanie ciała ludzkiego jako cudu
Stworzenia, jak to ujął w swym dziele Tomasz z Akwinu. Częściej jednak, aby
zdefiniować piękno moralne, używano kryteriów pitagorejsko-proporcjonalnych,
jak to bywa w symbolice homo quadratus. Kultura średniowieczna wychodziła od
idei zasady platońskiej [...], dla której świat jawi się jako wielkie zwierzę, a zatem
jako istota ludzka, a istota ludzka jest jak świat, albo wszechświat jest wielkim
człowiekiem, człowiek małym wszechświatem. Zrodziła się w ten sposób teoria
zwana homo quadratus, w której liczba, zasada wszechświata, przybiera znaczenie
symboliczne, oparte na serii liczbowych odpowiedniości, które są też koresponden
cjami estetycznymi.
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W dalszej części kazania Paterek szczegółow o analizuje w ygląd M aryi,
a posiadanie poszczególnych cech fizycznych uzasadnia posiadanym i cecham i
psychicznym i i duchow ym i. Zestaw ienie atrybutów fizycznych oraz odpow iada
jący ch im przym iotów psychicznych i duchow ych przedstaw ia tabela:
Cechy fizyczne
najszlachetniejsze ciało

Cechy psychiczne
najszlachetniejsza dusza

„Gdy Maryja była naślachetniejsza na duszy nad stworzenie, tako miała być nadoskonalsza w ciele
i nalepsza”
„ciało jej jako mleko z rumianością”.
skóra biała, rumiana

czysta natura

„Pierwe pytanie: jakiej była barwy na skorze albo na ciele, jeśli białej albo czarnej, albo czerwonej,
albo smieszanej. I kładzie Wojciech: z czerwona białej cudnej barzo, to jest biała rumiona, bo i cudna
jest ta płeć i barzo czystego przyrodzenia”
kolor włosów odpowiedni: w młodości żółte,
potem czarne:

(włosy kędzierzawe - pycha)
- niekędzierzawe,
(włosy białe - umysł tępy)
- niebiałe,
(włosy rude - niewierność)
- nierude
„Włosy, pytam, jakie miała, i odpowiedam, iż nie owszeki miała kędzierzawych, bo takie bywają
w człowiece z zbytku, z zimna, a znamionują człowieka nadętego, a zysku żądającego, co nie było
w Pannie. Nie miała też rzadkich albo barzo miękkich, albo miąszych, ani też prawie białych, bo takie
włosy znamionują człowieka tępego rozumu a trudnego ku nauce. Nie miała też lisowatych albo
prawie czerwonych, co znamionuje zbytnią gorącość, a znamionują człowieka z przyrodzenia
niewiernego. Były tedy jej włosy mierne żołto-czarne, bo takie słuszają ku płci białej, rumionej”
włosy cienkie, miękkie

dobre obyczaje, stałość, moc, rozwaga

„[...] iż takie włosy gdy są cienkie, miękkie, znamionują dobre obyczaje, a dobrej płci dobre
przyrodzenie, bo czynią człowieka stałego, mocnego i ukazują mozg ciepły a suchy [...] A taki
człowiek bywa wolen w smyślech swych a czujny”
głowa trochę podłużna, czoło czworokątne
spuszczone

mądrość, wstydliwość, pokora

„Głowa jej niejako podługowata, czoło nieszerokie, ale gładkie, na czterzy grani miernie wielkie,
słuszne, pokorne, a zawsze na doł je spuszczała, taka bowim głowa a czoło ukazują człowieka
opatrznego, mądrego a sromiezliwego”
oczy cudne, jasne

łaskawość, pokora

„Oczy były cudne a jasne, na wejrzenie lubieżne, miernego wezrzenia, łaskawego, pokornego”
nos prosty, niewielki

stałość, roztropność

„Nos prosty, niewielki, prosto jidący, co znak jest stałości a roztropności”
wargi czerwone, niższa warga większa niż górna mężność, wielka stałość

„Wargi czerwone a niejako odpieszniałe albo cieliste, tak iż nisza warga więcsza była niżli wysza, a
to bardzo słusznie, co znamionuje mężność a wielką stałość”
A naliza konstruow ania opisu M atki Bożej przez Jana z Szam otuł pozw ala
w ysnuć w niosek, że kaznodzieja dążył do racjonalizacji, k tó rą próbow ał w zm oc
nić w alory retoryczne tekstu. R acjonalizacja ta zaś oparta została na następują
cych aksjom atach: 1. To, co boskie, je s t piękne; 2. M aryja je s t piękna, bo je st
istotą boską; 3. Piękne je s t to, co spełnia cechy piękna dostępnego percepcji
ludzkiej (estetyczne koncepcje starożytne: umiar, kształt, proporcja). W yznaczniki
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piękna ujęte w trzecim punkcie opierają się natom iast na kolejnych aksjom atach,
nierzadko dyktow anych stereotypam i lub gustem sam ego kaznodziei. Przy pró
bach odtw arzania dyskursu kazań ujaw nia się zm aganie kaznodziei z tym , ja k
w yrazić za pom ocą dośw iadczenia zm ysłow ego to, co nie je st uchw ytne dla
oczu. U silne próby racjonalizacji opisu przynoszą efekt hiperbolizacji, której
w yznacznikiem są m.in. użyte w ielokrotnie w tekście przym iotniki w stopniu
najw yższym , np. „nadoskonalsza” , „naślachetniejsza” , „nalepsza”, „nacudniejsza”, „naśw iętsza”, „nadostojniejsza nad wszytko stw orzenie” . W arto podkreślić
jeszcze raz, że najdoskonalsze cechy ciała i duszy Panny M aryi były rów no
znaczne z tym , że były „m ierne”, czyli ‘akuratne’ i dlatego uznaw ano je za
idealne, zgodnie z założeniam i estetycznym i i filozoficznym i średniowiecza.
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Summary

The article presents strategies in describing Our Lady in the 16th century text of sermon
attributed to Jan of Szamotuły, commonly called Paterek. The description of Mother of God
reveals the medieval views on aesthetic issues and shows the common way of thinking about the
canons of beauty. The description is performed on the basis of both the theological truths and
existing stereotypes. The rhetorical strength of the sermon is enhanced by appealing to religious
authorities and to the Bible.

