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Wstęp
W odczuciu wielu duchownych, jak i wieckich zwi¹zanych z przedsoborow¹ tradycj¹, obecne przepowiadanie wrêcz pozbawione jest obowi¹zkowych
tematów, jakimi dawniej by³y grzech i kara1. Przyczynê tego upatruje siê
w przepe³nionym duchem masonerii i protestantyzmu reformatorskim Soborem Watykañskim II, który wyrugowa³ z liturgii kazania katechizmowe, wraz
z ich konstytutywnym elementem, jakim by³y te zagadnienia2. W jaki wiêc
Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr Tomasz Sza³anda, Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, tsz2000@poczta.fm.
1 Takie postulaty mo¿na odnotowaæ zw³aszcza na forach internetowych zwolenników rytu trydenckiego, zob. Szmulka, Po kazaniach ich poznacie, http://forum.fidelitas.pl/viewtopic.php?t
=1536&postdays= 0&postorder=asc&highlight= kazanie&start=75 (16.02.2011); kurak, Jak powinna
wygl¹daæ parafia? Czyli rady dla proboszczów, http://krzyz.katolicy.net/index.php/topic,3087.15.html
(16.02.2011).
2 R. Amerio, Dyslokacja funkcji magisterialnej po Soborze Watykañskim II, http://www.piusx.org.pl
/zawsze_wierni/artykul/28 (17.04.2011).

68

Ks. Tomasz Szałanda
Teologia

sposób grzech i kara funkcjonowa³y w polskim kaznodziejstwie przedsoborowym XIX w. i czy winny w takiej formie wróciæ na wspó³czesn¹ ambonê
 te zagadnienia bêd¹ przedmiotem niniejszego artyku³u.
Podejmowana problematyka, z racji zakresu tematycznego, jakim jest
polskie przepowiadanie przedsoborowe, stanowi obszerne zagadnienie. Skupiono siê zatem na XIX w. oraz wybrano jako ród³o opracowania jednego
autora tego okresu, ksiêdza Józefa Stagraczyñskiego (18401905), nale¿¹cego
do grona najwybitniejszych kaznodziejów dziewiêtnastowiecznej Polski.
Ksi¹dz Stagraczyñski jest autorem oko³o trzydziestu tomów kazañ, w tym
dziewiêciu obszernych zbiorów kaznodziejskich, które z w³asnej inicjatywy
wydawa³ w latach 18721894 pod tytu³em Biblioteka Kaznodziejska. On te¿
jest pomys³odawc¹ tytu³u tego periodyku kaznodziejskiego, które funkcjonuje
od ponad stu lat. Zapomniany nawet przez najwiêkszych znawców historii
kaznodziejstwa, w pe³ni zas³uguje na uznanie, przypomnienie i oddzielne opracowanie jego twórczoci3.
Materia³ badawczy stanowi 61 jego kazañ, pochodz¹cych z autorskiego,
IX (i ostatniego zarazem) tomu Biblioteki Kaznodziejskiej. Czasopisma powiêconego kaznodziejstwu, wydanego w 1894 r. w Poznaniu4.

1. Pojęcie grzechu dziewiętnastowiecznej ambony
Po soborze trydenckim podstawê kocielnego nauczania (w tym kaznodziejstwa) stanowi³ Katechizm rzymski (trydencki)5. W przedmowie do niego znajduje siê wrêcz wyrany nakaz u¿ywania go wraz z Pismem w. jako
3 Jedyna notatka na temat ks. J. Stagraczyñskiego pojawi³a siê w Bibliotece Kaznodziejskiej
przy okazji jubileuszu stulecia tego czasopisma. Zob. M.K. Kubiak, 100 lat w s³u¿bie Kocio³a
w Polsce, w: M.K. Kubiak. W. Przyczyna (red.), ci¹gaæ czy nie ci¹gaæ. O pomocach do homilii
i kazañ, Poznañ 2008, s. 13. Natomiast znawcy historii polskiego kaznodziejstwa nie powiêcili mu ani
jednego s³owa. Zob. M. Rzeszewski, Kaznodziejstwo. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1957; K. Panu,
Zarys historii kaznodziejstwa w Kociele katolickim. Czêæ druga. Kaznodziejstwo w Polsce od Owiecenia do XX wieku, Kraków 2001. Jedyny wykaz jego publikacji zawiera obcojêzyczna strona: Stagraczynski, Josepf 18401905, http://www.worldcat.org/identities/viaf-101649967 (10.02.2012).
4 J. Stagraczyñski, Biblioteka Kaznodziejska. Czasopismo powiêcone kaznodziejstwu, t. IX,
Poznañ 1894. Poniewa¿ ród³em pracy s¹ zawarte w jednym tomie kazania jednego autora, w dalszym
cytowaniu ograniczono siê do podawania tytu³u kazania i strony.
5 Catechismus ex decreto Cincilii Tridentini ad parochos, Pii V Pontifici Maximi iussus editus
wydano w 1566 r. natomiast pierwsze t³umaczenie polskie w 1568 r., a jej skrócon¹ wersjê w formie
pytanie  odpowied w 1603 r. Natomiast kompendium Katechizmu rzymskiego przeznaczone dla
katechetów (obszerniejsze z 1598 r.) i dla wieckich (skrócone z 1597 r.), to dzie³o Roberta Bellarmina
Wyk³ad nauki chrzecijañskiej. M. Rusiecki, Katechizm rzymski, EK, t. 8, kol. 1053; D. Kumina,
Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i pocz¹tku XVII wieku, Warszawa 2002, s. 28n.
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g³ównego ród³a przepowiadania mszalnego: Pleban za jedn¹ prac¹ lud chrzecijañski bêdzie Sk³adu apostolskiego i Ewangelii uczy³6.
W Polsce, jak mo¿na to wykazaæ na podstawie zachowanych aktów synodalnych czy zarz¹dzeñ biskupich, dokument ten stanowi³ tak¿e podstawê kaznodziejstwa. Piotrowski synod prowincjonalny z 1607 r. nakazywa³, aby:
Plebani i Kaznodzieje co niedziela i wiêto po³owê kazania z ewangelicznych
perykop, a drug¹ po³owê z tego Katechizmu do ludu miewali, a biskup przemyski w 1763 r. nakaza³ duchowieñstwu, aby Katechizm rzymski w swoich
parafiach opowiadaæ7. O wykorzystywaniu tego dokumentu w przepowiadaniu wiadczy równie¿ np. dodatek do polskiego wydania z 1866 r.: Rozk³ad
materyi Katechizmu na pojedyñcze niedziele i wiêta zastosowanych do perykop Ewang. dla wygody kaznodziejów s³u¿yæ mog¹cy8. W nim wskazuje siê
wprost na ³¹czenie danego fragmentu Pisma w. z poszczególnymi przykazaniami. I tak, w pierwsz¹ niedzielê adwentu, do fragmentu bêd¹ znaki na
s³oñcu i ksiê¿ycu (£k 21, 25n) dodatek kaznodziejski sugeruje mowê o s¹dzie
powszechnym i zaleca: Przeto ma siê Pleban udaæ do Artyku³u siódmego
Sk³adu Ap.: »Ztamt¹d przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych«9.
Zarówno Katechizm rzymski, jak i jego kompendia (w tym ówczenie
najbardziej popularny Roberta Bellarmina), stanowi¹ce wyk³adniê prawowitej
nauki Kocio³a troszcz¹cego siê o zbawienie powierzonych sobie dusz, precyzowa³y pojêcie grzechu. Jest nim dobrowolny czyn albo zaniedbanie sprzeczne
z Prawem Bo¿ym (Dekalog) oraz z prawami ustanowionymi przez papie¿a
i innych prze³o¿onych w Kociele, zarówno duchownych jako i wieckich, który
obra¿a Boga, oddala od Niego, wrzuca w sid³a diabelskie, niszczy duszê10.
Podobnie grzech ujmowany jest w nauczaniu ksiêdza Stagraczyñskiego.
Do plastycznego przedstawienia tego pojêcia s³u¿y mu Biblia, a tak¿e przyroda
czy trudne dowiadczenia ludzkiego ¿ycia. St¹d porównania do utraconego
w sercu raju, kainowego znamienia na duszy, ciernia i ostu oraz tr¹du czy
6 Zob. Przedmowa, w: Katechizm Rzymski, wed³ug uchwa³y . Soboru Trydentskiego dla Plebanów u³o¿ony, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XIII. po ³acinie wydany, na polski jêzyk w lat
cztery po Soborze przez Imci ksiêdza Walentego Kuczborskiego, Archidiakona Pomorskiego przet³ómaczony; teraz za z ma³emi poprawkami i z niektóremi dodatkami przedrukowany. T. IIII. Nak³adem
P. T. Prenumeratorów. Jas³o, Czcionkami Drukarni L. D. Stgera. 1866, s. 5. Na podstawie tego wydania
s¹ czynione dalej odnoniki w tekcie artyku³u.
7 Zob. Przedmowa do wydania polskiego, w: Katechizm rzymski, s. IIIII.
8 Ibidem, s. V. W cytowanych fragmentach dokumentów, jak i kazañ zosta³a zachowana oryginalna pisownia.
9 Dodatek drugi, w: Katechizm rzymski, s. 591.
10 Wyk³ad nauki chrzecijañskiej, u³o¿ony z rozkazu Klemensa VIII papie¿a, przez kardyna³a
Roberta Bellarmina, Rozdzia³ XVI. O grzechach i o na³ogach w ogólnoci, http://www.ultramontes.pl/
Katechizm_ Bellarmina_XVI.htm (10.02.2011); Katechizm rzymski, O modlitwie nr 7, s. 539540.
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trucizny11. wiadomoæ kaznodziei destrukcyjnego charakteru grzechu wyra¿a
siê w przekonaniu o jego sile spustoszenia, zepsucia i zatracenia12.
Warto zaznaczyæ, ¿e autor kazañ, raczej nie podejmuje relacji grzech
 Bóg. Ma bowiem wiadomoæ, ¿e grzech jest niszczycielsk¹ si³¹, ale jako
wy³¹czny akt cz³owieka, uderza przede wszystkim w niego samego, przekrelaj¹c jego szczêliw¹ wiecznoæ.

2. Grzech jako naruszenie Dekalogu
Dekalog, jako zbiór norm ¿ycia chrzecijan, by³ sta³ym elementem przepowiadania katechizmowego. W jaki sposób kategoryzowa³ poszczególne
grzechy ksi¹dz Stagraczyñski, omówiono poni¿ej.
W analizowanym materiale kaznodziejskim grzech niewiernoci jedynemu Bogu przejawia siê w braku zaufania wzglêdem Stwórcy w trudnych dowiadczeniach ¿yciowych, jak i w sprawach dotycz¹cych wiecznoci  zw¹tpienie w Bo¿e mi³osierdzie i popadanie z tego powodu w rozpacz13. Autor jest
równie¿ bardzo surowym sêdzi¹ wobec wyznawców innych religii, niewierz¹cych, obojêtnych religijnie, kwestionuj¹cych wiêt¹ Ewangeliê, a szczególnie
wobec ¯ydów  zaraliwego powietrza pogañstwa, które zaprzecza zuchwale
bóztwa Chrystusowi Panu14. Cechuje ich wszetecznoæ, zalepienie, pogardzanie ³ask¹ i mi³osierdziem Bo¿ym, zatwardzia³oæ serca, ale najwiêkszym
ich grzechem by³o zamordowanie Jezusa15.
11

Kazanie na Niedzielê 5. w Post. Na³óg grzeszny, s. 133; Kazanie I na w. Józef. Wielkoæ
w. Józefa, s. 153; Kazanie 2 na Wielki Pi¹tek. M¹¿ boleci, s. 194; Kazanie na Niedz. po Wielkiej Nocy,
s. 238239; Kazanie na Niedzielê 7. po wi¹tkach. Krople pio³unu dla grzesznika, s. 432; Kazanie na
Niedzielê 11. po wi¹tkach. Niewa¿ne spowiedzie, s. 469; Kazanie na Niedzielê 18. po wi¹tkach.
Oszukañstwo grzechu, s. 587.
12 Kazanie 3. na Zielone wi¹tki. Co sprawuje Duch wiêty, s. 325; Kazanie III na Nowy Rok.
¯yczenia noworoczne, s. 17.
13 Kazanie IV na Nowy Rok, s. 25; Kazanie na Niedzielê 27. po wi¹tkach (6. po Trzech Królach). Obowi¹zki ze wzglêdu na zdrowie, s. 726; Kazanie 2. na Niedzielê 16. po wi¹tkach. Nieczystoæ,
s. 548; Kazanie I na Matkê Bozk¹ Gromniczn¹. Wielka ofiara mi³oci, s. 79.
14 Kazanie 4. na Wielkanoc. Potrójne zwyciêstwo, s. 225; Kazanie na Niedzielê 22. po wi¹tkach.
Restytucya, s. 641; Kazanie 3. na Wszystkich wiêtych. Mo¿emy byæ wiêtymi, s. 683; Kazanie na
Niedzielê 27. po wi¹tkach, s. 728; Kazanie 1. na Wielkanoc. Zmartwychwstanie nasze duchowe, s. 206;
Kazanie in Septuagesima, s. 63; Kazanie na Niedzielê 7. po wi¹tkach, s. 435; Kazanie II na uroczystoæ
Trzech Króli. Gwiazda cudowna, s. 37.
15 Kazanie II na uroczystoæ Trzech Króli. Gwiazda cudowna, s. 38. Tê najwiêksz¹ zbrodniê
ksi¹dz Stagraczyñski obrazuje za pomoc¹ stwierdzeñ: nienawiæ ¿ydowska uciosa³a krzy¿ Pañski
(Kazanie 3. na Wielki Pi¹tek. Drzewo krzy¿a, s. 200); z³oæ ludu ¿ydowskiego skaza³a na mieræ Jezusa
i przybi³a do krzy¿a (Kazanie na Niedz. po Wielkiej Nocy, s. 242); z³oæ ¿ydowska naigrawa siê zeñ
nawet w konania godzinie (Kazanie 4. na Wielkanoc, s. 226).
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Daremne wzywanie Boga to wed³ug ksiêdza Stagraczyñskiego bezczeszczenie imienia Jezusa, które czêsto mia³o miejsce podczas zabaw, ale tak¿e
drwienie ze wszystkiego, co wiête, blunierstwa i z³orzeczenia Chrystusowi
przez wrogów chrzecijan oraz fa³szywe przysiêganie16.
Grzechy przeciwko wiêtowaniu dnia wiêtego, kaznodzieja odnosi do
niepotrzebnej pracy w te dni, które trafnie okrela jako pogwa³cenie niedzieli
i wi¹t przez pracê ³akomego17. Krytycznie równie¿ wypowiada siê na temat
zaniedbywania Mszy wiêtej i s³uchania jej tylko z przyzwyczajenia, prowadzenia rozmów przez wiernych w czasie jej trwania, nieprzyzwoitych spojrzeñ
i myli, przychodzenia jedynie w celu pokazania nowych strojów oraz powszechnego u wiernych ospalstwa, które powoduje, ¿e przez ca³¹ Msz¹ w.
ani jednego pacierza nie zmówi¹18. Mocno piêtnuje komuniê wiêtokradzk¹,
grzmi¹c, ¿e: kto do Sto³u Pañskiego przystêpuje, Cia³o Pañskie przyjmuje
niegodnie, ten s¹d sobie je i pije19. Dlatego w kazaniach odnosz¹cych siê do
kwestii zwi¹zanych z dniem wiêtym i Eucharysti¹, mówi o sakramencie pokuty. Piêtnuje przy tym zatajanie grzechów, brak ¿alu czy spowied dla zwyczaju
i z przymusu20. O tak postêpuj¹cych mówi, ¿e kto ¿al udaje i pokutê, bo kto
dla oka tylko spowiada siê, ten ob³udnie udaje zmartwychwstanie, ten odgrywa
komedyjê z Sakramentem21. Kaznodzieja zwraca równie¿ uwagê na odk³adanie jej na inny czas oraz trzymanie siê grzechu nawet w godzinie mierci, co
prowadzi do zatracenia w piekle22.
W swoich kazaniach ksi¹dz Stagraczyñski mówi, ¿e dzieci najczêciej
grzesz¹ niewdziêcznoci¹, krn¹brnoci¹, zuchwalstwem, brakiem pokory i uleg³oci, hardoci¹, uporem, szorstkoci¹, opryskliwoci¹, ok³amywaniem i okradaniem rodziców oraz wy³udzaniem od nich pieniêdzy na przyjemnoci,
w których zazwyczaj przesadzaj¹23. Wielk¹ niegodziwoci¹ z ich strony jest
16 Kazanie na Niedzielê Zapustn¹. Chrystus idzie na mêkê, a wiat siê bawi, s. 97; Kazanie I na
Matkê Bozk¹ Gromniczn¹, s. 80; Kazanie na Niedzielê 5 w Post, s. 134; Kazanie 2. na Wielkanoc.
Tryumf Chrystusa Pana, s. 211; Kazanie na Niedzielê 7. po wi¹tkach, s. 434, Kazanie na Niedz. po
Wielkiej Nocy, s. 242; Kazanie na Niedzielê 18. po wi¹tkach, s. 591.
17 Kazanie na Niedzielê 18. po wi¹tkach, s. 591.
18 Kazanie na Niedzielê 5. po wi¹tkach. Jak s³uchaæ Mszy wiêtej, s. 408.
19 Kazanie na Niedzielê III w Post, s. 120.
20 Kazanie I na Matkê Bozk¹ Gromniczn¹, s. 80; Kazanie na Niedzielê 11. po wi¹tkach¸ s. 469;
Kazanie 2. na Niedzielê 13. po wi¹tkach, s. 487; Kazanie in Septuagesima, s. 66; Kazanie na Niedzielê 21.
po wi¹tkach. Porachunek boski a porachunek ludzki, s. 637; Kazanie na Niedzielê 7. po wi¹tkach¸ s. 434.
21 Kazanie 1. na Wielkanoc, s. 204.
22 Kazanie na Niedzielê 21. po wi¹tkach¸ s. 636; Kazanie III na Nowy Rok¸ s. 21; Kazanie na
Niedzielê III w Post, s. 119; Kazanie II na Niedzielê I w Post, s. 116.
23 Kazanie na Niedzielê 8. po wi¹tkach. Dobra niesprawiedliwoæ, s. 440; Kazanie na Niedzielê 4.
po wi¹tkach. Ubóstwo, s. 402; Kazanie na Niedzielê III w Post. Z³e spowiedzie, s. 124; Kazanie na
Niedzielê I po Trzech Królach. Obowi¹zki dzieci wzglêdem rodziców, s. 46.48.50.52; Kazanie na Niedz.
6. po W. Nocy. Mi³oæ dzieciêca, s. 302.
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wyjawianie przed obcymi s³aboci i grzechów rodziców, rozpusta, ucieczki
z domu oraz wyrywanie siê na tañce, muzykê i zabawy24. To wszystko,
zdaniem kaznodziei, wynika z braku mi³oci, a dziecko, które nie kocha rodziców, to chyba potwór, niegodne, ¿eby je ziemia nosi³a25.
Grzechy rodziców polegaj¹ g³ównie na k³ótniach, zaniedbywaniu wychowania (w tym religijnego) i wspólnej modlitwy26. Ksi¹dz Stagraczyñski skar¿y
siê na matki niegospodarne, nieoszczêdne, nieumiarkowanie stroj¹ce siê,
wiecznie zrzêdz¹ce i niezadowolone27, które córki wychowuj¹ na lalki do
zabawki, a nie na skrzêtne i znaj¹ce siê gospodynie28. Krytykuje równie¿ ojca
jako z³odzieja, pijaka, kl¹tewnika, brutala, cudzo³o¿nika, zbója, utracjusza,
który zabawia siê od rana do wieczora w szynkowniach29.
Podejmuj¹c tê problematykê wiêtoci ¿ycia, którego jedynym Panem
i Dysponentem jest Bóg, kaznodzieja piêtnuje samobójstwo, zabójstwo, pragnienie pope³nienia zbrodni, mê¿obójstwo i podpalenie30.
Grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu nale¿¹ do ulubionych tematów
kaznodziejstwa ksiêdza Stagraczyñskiego. Dziêki nim wy³ania siê prawdziwy
kunszt artystycznego pisarstwa tego plebana z £ekna31.
Kto przekracza szóste przykazanie, zabija w sobie niewinnoæ32, plugawi cia³o33, sromoci mieszkanie Ducha wiêtego34, i niczym grabarz
kopie grób dla w³asnej cnoty35. Utrata dziewiczoci jest to¿sama z odarciem
z sukienki niewinnoci36, tarzaniem siê w plugawych nieprawociach37,
24
25
26

Kazanie na Niedzielê I po Trzech Królach, s. 50.
Ibidem, s. 50.
Kazanie na Niedzielê III w Post, s. 124; Kazanie na Niedzielê 17. po wi¹tkach. O mi³oci
bliniego, s. 584; Kazanie na Niedzielê 4. po wi¹tkach, s. 403404.
27 Kazanie na Niedzielê I po Trzech Królach, s. 49; Kazanie 1. na Niedzielê 4. Adwentu. Mêki
potêpionych z powodu towarzystwa, s. 861; Kazanie na Niedzielê 4. po wi¹tkach, s. 402.
28 Kazanie na Niedzielê 4. po wi¹tkach. Ubóstwo, s. 402.
29 Kazanie 1. na Niedzielê 4. Adwentu. Mêki potêpionych z powodu towarzystwa, s. 861.
30 Kazanie I na Matkê Bozk¹ Gromniczn¹, s. 80; Kazanie I na Niedzielê I w Post. Czarta jak
zwyciê¿aæ s. 104; Kazanie na Niedz. po Wielkiej Nocy, s. 242; Kazanie 2 na Niedzielê wi¹teczn¹. Co
sprawuje Duch w. Co sprawuje duch przeklêty?, s. 318; Kazanie 1. na Niedzielê 16. po wi¹tkach.
Nieczystoæ, s. 543; Kazanie na Niedzielê 22. po wi¹tkach, s. 647; Kazanie 2. na Niedzielê 2. Adwentu.
Oskar¿enie winowajcy, s. 835.
31 Pojêcie nieczystoci ówczesne nauczanie Kocio³a t³umaczy³o precyzyjnie: cudzo³óstwo  grzech
nieczystoci pope³niony z cudz¹ ¿on¹, wiêtokradztwo  z osob¹ powiêcon¹ Bogu; kazirodztwo  z osob¹
pokrewn¹, gwa³cenie  z dziewic¹, porubstwo  z osob¹ naruszon¹ i woln¹ (wdowy i nierz¹dnice). Do
nieczystoci zaliczano równie¿ nieskromne spojrzenia, lubie¿ne rozmowy itp. Zob. Wyk³ad nauki chrzecijañskiej, u³o¿ony z rozkazu Klemensa VIII papie¿a, przez kardyna³a Roberta Bellarmina, Rozdzia³ VI.
32 Kazanie na Niedzielê 7. po wi¹tkach, s. 434;
33 Kazanie 1. na Niedzielê 16. po wi¹tkach, s. 540.
34 Ibidem, s. 540
35 Kazanie 2. na Niepokalane Poczêcie Najw. Maryji Panny. Co znaczy ta tajemnica?, s. 811.
36 Kazanie III na Nowy Rok, s. 17.
37 Ibidem, s. 17.
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zrujnowaniem do szczêtu budyneczka cnoty38, zbrudzeniem lilii niewinnoci39.
Do najwa¿niejszych przyczyn takich zachowañ, które s¹ piek³em za ¿ycia40, ksi¹dz Stagraczyñski zalicza: z³e towarzystwo, czytanie rozpustnych
ksi¹¿ek, taniec, muzyka, zabawy, bale, teatr i temu podobne widowiska41.
Ogromny wp³yw ma tak¿e brak w³aciwej opieki rodziców nad dzieæmi: czy
mylicie, ¿e te dziatki wasze bawi¹ce siê razem na polu, daleko od oczu waszych, nie bêd¹ siê bawi³y sromotnie? ¯e ch³opiec jaki bezwstydny, starszy nie
zaprowadzi reszty, tych g³upiuchnych, tych niewinnych na rzeczy bardzo z³e,
nie nauczy ich niewstydliwoci, nie bêdzie ich gorszycielem? [...] niech ka¿dy
wspomina sobie lata swojej m³odoci, a pewnie znajdzie, ¿e utraci³ wstyd, ¿e
pozna³ tê nieprawoæ, bawi¹c siê z innymi, po drogach, po k¹tach, po polach,
po stodo³ach, a mo¿e i w szkole42.
Ksi¹dz Stagraczyñski piêtnuje równie¿ kradzie¿, namawianie i zmuszanie
do niej, kupowanie od z³odzieja, a tak¿e lichwê i oszustwo43. Jego zdaniem
godne najwy¿szego potêpienia s¹: celowa sprzeda¿ z³ego towaru czy chorowitego byd³a, zawarcie niesprawiedliwej umowy, niesprawiedliwe procesowanie
siê, oszukiwanie w testamencie, spadku czy licytacji, udawanie ¿ebraka i niepracowanie, po¿yczanie ze wiadomoci¹ nieoddania, oszukiwanie w kartach
i doprowadzanie innych do nêdzy44 .
W wietle analizowanego materia³u kaznodziejskiego przekraczanie
ósmego przykazania dokonuje siê za pomoc¹ fa³szu i k³amstwa, a konkretnie
przez plotkarstwo, z³orzeczenia, zniewagi, obelgi, sponiewierania, potwarze, szydzenie z bliniego, fa³szywe oskar¿enia i procesy45. Piêtnowane s¹ równie¿ zachowania przeklinaj¹cych oraz tych, co denuncyjacyje pisz¹ i donosy robi¹46.
38
39
40
41
42
43

Ibidem, s. 17.
Kazanie I na w. Józef, s. 152.
Kazanie 2. na Niedzielê 16. po wi¹tkach, s. 544.
Kazanie 3. na Niedzielê 16. po wi¹tkach, s. 550.
Ibidem, s. 552.
Kazanie I na Matkê Bozk¹ Gromniczn¹, s. 79; Kazanie na Niedzielê 8. po wi¹tkach, s. 439;
Kazanie na Niedzielê 22. po wi¹tkach, s. 642; Kazanie 2. na Niedzielê 2. Adwentu, s. 839.
44 Kazanie na Niedzielê 22. po wi¹tkach, s. 642; Kazanie na Niedzielê 4. po wi¹tkach, s. 401;
Kazanie na Niedzielê 8. po wi¹tkach, s. 440; Kazanie 3. na Zielone wi¹tki, s. 322;. Kazanie na
Niedzielê 7. po wi¹tkach, s. 433; Kazanie na Niedzielê 23. po wi¹tkach, s. 655; Kazanie 2. na
Niedzielê 2. Adwentu, s. 836.
45 Kazanie 3. na Zielone wi¹tki, s. 322; Kazanie na Niedzielê 12. po wi¹tkach, s. 474; Kazanie
2 na Niedzielê wi¹teczn¹, s. 318; Kazanie na Niedz. po Wielkiej Nocy, s. 242; Kazanie 3. na Wszystkich
wiêtych, s. 679; Kazanie I na Matkê Bozk¹ Gromniczn¹, s. 80; Kazanie 1. na . Szczepana. Mi³oæ
nieprzyjació³, s. 909; Kazanie na Niedzielê 22. po wi¹tkach¸ s. 647; Kazanie 2 na Wielki Pi¹tek, s. 193.
46 Kazanie na Niedzielê 5 w Post, s. 133; Kazanie na Niedzielê 22. po wi¹tkach, s. 641; Kazanie
na Niedzielê 12. po wi¹tkach, s. 474.
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Uwagê zwraca tak¿e piêkno i dosadnoæ ówczesnego jêzyka ambony, czego
ilustracj¹ mog¹ byæ stwierdzenia: obmowiska i szarpaniny dobrego imienia47, odzierania ze czci i wiary zuchwa³¹ gêb¹48. Natomiast chciwoæ
(chytroæ) wyra¿a siê w pogoni za pieniêdzmi i dobrobytem, w ¿¹dzy posiadania dóbr ziemskich, co z kolei prowadzi do nieuwiêcenia dnia wiêtego49.

3. Zabawy, tańce i inne występki
Oddzieln¹ kategori¹ grzechów, na które zwraca uwagê ksi¹dz Stagraczyñski, s¹ wyranie piêtnowane zabawy i tañce50. One s¹ bowiem grobem
czystoci51, a przez nie mo¿na zaraziæ siê mierteln¹ chorob¹ i umrzeæ52.
Gani¹c tê szalon¹ chuæ do muzyk, do tañców i zabaw53 stwierdza, ¿e noworoczna wrzawa, uciechy, pijatyki s¹ sposobem zag³uszania wyrzutów sumienia,
prze¿ycia starego roku bez po¿ytku54. Zapusty traktuje jako igrzyska czartowskie, uroczystoci piek³a na hañbê krzy¿a, pogañstwo przykryte larw¹
chrzecijañstwa55. W czasie ich trwania bowiem dochodzi do bezczeszczenia imienia Jezusa, gdy¿ one pochodz¹ z pogañstwa i s¹ jako zabytki pogañskich uciech56. Takie rozumienie zabawy powoduje gorycz kaznodziei: setki
i tysi¹ce widzê, jak goni¹ za uciechami, dni i noce na zabawach trawi¹. Widzê
pe³no ludzi po szynkowniach, w teatrach, na balach; widzê ludzi ze szkaradnymi larwami na twarzy, s³yszê muzykê, tany, wszêdzie widzê umiechaj¹ce siê
ró¿e, jak gdyby na wiecie nie by³o kolców i ciernia57.
Pleban z £ekna wytyka równie¿ przesiadywanie w szynkowniach, pijañstwo i zwi¹zanie z tym marnotrawienie pieniêdzy58. Przestrzega, ¿e pijanica
47
48
49

Kazanie IV na Nowy Rok, s. 26.
Kazanie 2. na Niedzielê 2. Adwentu, s. 837.
Kazanie II na Nowy Rok. ¯yczenia i Kolêda, s. 9; Kazanie 1. na Niedzielê 3. Adwentu, s. 853;
Kazanie na Niedzielê 17. po wi¹tkach, s. 585; Kazanie na Niedz. po Wielkiej Nocy, s. 239; Kazanie I na
Niedzielê I w Post¸ s. 104; Kazanie na Niedzielê 12. po wi¹tkach¸ s. 473; Kazanie 3. na Zielone wi¹tki,
s. 322.
50 Kazanie I na Nowy Rok, s. 6; Kazanie II na Nowy Rok, s. 9; Kazanie na Niedzielê III w Post,
s. 125; Kazanie Poniedzia³ek Wielkanocny. Zostañ z nami, bo ma siê ku wieczorowi, s. 235; Kazanie na
Niedzielê 7. po wi¹tkach, s. 432; Kazanie 2. na Niepokalane Poczêcie Najw. Maryji Panny, s. 811.
51 Kazanie 3. na Niedzielê 16. po wi¹tkach, s. 553.
52 Kazanie na Niedzielê Zapustn¹, s. 98.
53 Kazanie 1. na Wielkanoc, s. 207.
54 Kazanie II na Nowy Rok, s. 8.
55 Kazanie na Niedzielê Zapustn¹, s. 98.
56 Ibidem, s. 97.
57 Ibidem, s. 94.
58 Kazanie I na Nowy Rok, s. 6; Kazanie II na Nowy Rok, s. 8; Kazanie II na uroczystoæ Trzech
Króli¸ s. 41; Kazanie na Niedzielê Zapustn¹¸ s. 98; Kazanie 3. na Niedzielê I. Adwentu, s. 789; Kazanie 2.
na Niedzielê 2. Adwentu¸ s. 837.
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przedstawia wstrêtne i obrzydliwe widowisko59, w którym przestaje byæ
cz³owiekiem, staje siê zwierzêciem i jeszcze ni¿ej zwierzêcia pada60. Pijañstwo doprowadza cz³owieka do tyranii, morderstwa, rozbudza ¿¹dze, rodzi
ubóstwo i nêdzê, rujnuje cia³o i duszê61. Jego przyczynê stanowi z³e towarzystwo (kompanija), pró¿nowanie, lenistwo i wstrêt do pracy62.
Zwraca tak¿e uwagê na grzech gniewu, który rodzi zawziêtoæ, z³oæ
i nieprzyjañ wzglêdem rodziny i s¹siadów, co z kolei prowadzi do zemsty63.

4. Kara jako konsekwencja grzechu
Za pope³nione wy¿ej wspomniane grzechy, ka¿dego czeka kara, która jest
mocnym wêdzid³em dla ¿¹dz64. Najwiêksi grzesznicy doznaj¹ potêpienia
w piekle, gdzie wszystko bêdzie wieczne: noc, ciemnoæ, boleæ, mêki, pokutowanie, nieszczêcie, ³zy, smutek, wiêzienie, p³acz i zgrzytanie zêbami65.
Ksi¹dz Stagraczyñski obrazowo opowiada wiernym o piekle, w którym
dowiadcza siê trudnej do opisania mêki, któr¹ symbolizuj¹ ogniste rózgi, piec,
p³omienie oraz ciemnoæ w duszy66. Zanim potêpiona dusza dozna wy¿ej wymienionych kani, najpierw dozna sromoty (objawienia wszystkich swoich
z³ych uczynków) i poch³oniêcia przez otch³añ67.

5. Miejsce dawnego „grzechu i kary”
na współczesnej ambonie
Pojawiaj¹ca siê w przestrzeni Kocio³a, g³ono artyku³owana wród czêci wiernych têsknota, by czêciej mówiæ na ambonie zarówno o grzechach,
jak i karze za nie, jak to mia³o miejsce przed Soborem Watykañskim II, sta³a siê
59
60
61
62
63

Kazanie 1 na Niedzielê 13. po wi¹tkach. Pijañstwo, s. 478.
Ibidem, s. 479.
Ibidem, s. 478; Kazanie 2. na Niedzielê 13. po wi¹tkach, s. 485.
Ibidem, s. 481.
Kazanie 1. na Wniebowziêcie Najw. Maryji Panny. Zaniêcie  chwa³a Najw. Panny, s. 497;
Kazanie IV na Nowy Rok, s. 25-26; Kazanie I na Matkê Bozk¹ Gromniczn¹¸ s. 78; Kazanie 2 na
Niedzielê wi¹teczn¹¸ s. 318; Kazanie 3. na Zielone wi¹tki¸ s. 322.
64 Kazanie na Niedzielê 19. po wi¹tkach¸ s. 596.
65 Kazanie IV na Nowy Rok, s. 26; Kazanie II na uroczystoæ Trzech Króli¸ s. 42; Kazanie in
Septuagesima, s. 65; Kazanie na Niedz. 3. po W. Nocy. Smutek dzieci tego wiata, s. 252; Kazanie 3. na
Zielone wi¹tki¸ s. 326; Kazanie na Niedzielê 19. po wi¹tkach. Piek³o jest wieczne, s. 595; Kazanie na
Niedzielê 21. po wi¹tkach¸ s. 639; Kazanie 1. na . Szczepana¸ s. 910.
66 Kazanie na Niedzielê 6. po wi¹tkach, s. 417; Kazanie na Niedzielê 7. po wi¹tkach¸ s. 435;
Kazanie 1. na Niedzielê 16. po wi¹tkach, s. 542; Kazanie na Niedzielê 21. po wi¹tkach¸ s. 640;
Kazanie I. na Niedzielê ostatni¹ po wi¹tkach¸ s. 735; Kazanie 1. na Niedzielê 3. Adwentu, s. 852.
67 Kazanie in Septuagesima, s. 65; Kazanie 3. na Poniedzia³ek wi¹teczny, s. 346
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przyczynkiem niniejszego artyku³u. Analiza kaznodziejstwa w zakresie tematycznym obejmowa³a dziewiêtnastowieczne kazania katechizmowe wybitnego,
choæ zapomnianego s³ugi s³owa Bo¿ego  ksiêdza Józefa Stagraczyñskiego.
Przepowiadanie plebana z £ekna zwraca uwagê przede wszystkim na
silne zwi¹zki z obowi¹zuj¹cym od soboru trydenckiego nauczaniem katechizmowym68. Obejmowa³o ono przekazywanie wiedzy o tym, w co trzeba wierzyæ, o przykazaniach, sakramentach i modlitwie69. Warto doceniæ, ¿e w rodowiskach wiejskich, pozbawionych mo¿liwoci jakiegokolwiek kszta³cenia,
katechizowanie by³o najczêciej jedyn¹ form¹ nauki. Ambona wiêc pe³ni³a rolê
pedagogiczn¹ i wychowawcz¹.
Posoborowa koncepcja przepowiadania liturgicznego, w którym homilia
sta³a siê obowi¹zuj¹cym sposobem g³oszenia s³owa Bo¿ego, nie neguje przekazywania prawd katechizmowych. Wrêcz przeciwnie, jej sta³ym elementem
winno byæ nauczanie tajemnic wiary i zasad ¿ycia chrzecijañskiego (KL 52).
Jednak¿e homilia jest proklamacj¹ us³yszanego wczeniej s³owa Bo¿ego,
i z niego wyp³ywa jej temat70. Natomiast w liturgii przedsoborowej g³oszono
kazania, którego temat wybiera³ sam kaznodzieja. Obecnie jednak nauczanie
katechizmowe jest realizowane w szkole, podczas nauk przedma³¿eñskich, we
wspólnotach przyparafialnych, w czasie rekolekcji oraz podczas nabo¿eñstw.
W analizowanym kaznodziejstwie ksiêdza Stagraczyñskiego wszechobecnoæ grzechu jest a¿ nadto zauwa¿alna: od pola i pastwiska, przez stodo³ê,
dom, szko³ê, a¿ po karczmy. Najwiêkszym zagro¿eniem dla duszy by³y: nieczystoæ, pijañstwo, wykroczenia dzieci przeciwko rodzicom, fa³szywe wiadectwo, trwanie w grzechu oraz uczestnictwo w wiejskich zabawach. Co ciekawe, nie spotyka siê praktycznie odniesieñ do zaniedbywania w uczestnictwie
Mszy w. Wydaje siê, ¿e jest to spowodowane niezwyk³¹ ortodoksyjnoci¹
w tym wzglêdzie rodowiska wiejskiego, gdzie pracowa³ ksi¹dz Stagraczyñski.
Niezwykle przejmuj¹co zosta³a zarysowana przez ksiêdza Stagraczyñskiego nieuniknionoæ i surowoæ kary za grzeszne ¿ycie, a wiecznoæ ognistego piek³a i mêki, po³¹czona z niezwyk³¹ plastycznoci¹ przekazu, z pewnoci¹
68 K. Panu, Zarys historii kaznodziejstwa w Kociele katolickim, cz.2, Kaznodziejstwo w Polsce
od Owiecenia do XX wieku, Kraków 2001, s. 313; H. £ysy, Kazanie katechizmowe czy homilia
w kocielnej pos³udze s³owa?, w: W. Przyczyna (red.), Z zagadnieñ wspó³czesnej homiletyki, Kraków
1993, s. 77
69 H. £ysy, Kazanie katechizmowe czy homilia, s. 77.
70 Pismo wiête ma donios³e znaczenie w sprawowaniu liturgii. Z niego bowiem pochodz¹
czytania, które wyjania siê w homilii (KL 24); Homilia, bêd¹ca czêci¹ liturgii, jest bardzo zalecana:
stanowi bowiem pokarm konieczny dla podtrzymania chrzecijañskiego ¿ycia. Winna byæ wyjanieniem
jakiego aspektu czytañ Pisma w. albo innego tekstu sporód sta³ych lub zmiennych czêci Mszy
danego dnia, z uwzglêdnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb s³uchaczy (OWMR 65).
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wzbudza³a zamierzony przez kaznodziejê lêk. Autor niczym Szawe³ sia³ grozê
wród ludu (Dz 9,1), chocia¿ usprawiedliwieniem jest z pewnoci¹ obowi¹zuj¹cy wówczas styl uprawiania kaznodziejstwa oraz ówczesna kondycja chrzecijañskiej wsi, nad któr¹ ksi¹dz Stagraczyñski ubolewa³: na kazania chodzi
siê nieregularnie, ksi¹¿ki pouczaj¹cej nie wezm¹ do rêki, wiêc ³atwo poj¹æ, dla
czego taka op³akana ciemnota w sprawach religii panuje, a za ciemnot¹ idzie
obojêtnoæ i niedowiarstwo71.
Nauczania moralnego (o grzechu i jego konsekwencji) nie mo¿e zabrakn¹æ równie¿ w homilii72. Podstaw¹ wspó³czesnego przepowiadania liturgicznego jest mi³osierny Trójjedyny Bóg. Grzech i kara winny pojawiaæ siê
w homiliach jako konsekwencja ludzkiego wyboru i skutkach jakie powoduj¹,
przy jednoczesnej wiadomoci wyzwolenia, które daje Ojciec przez Zmartwychwsta³ego Syna w Duchu wiêtym. Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e
wiêkszy skutek odnosi mówienie tak¿e o cnotach ni¿ tylko o grzechu, a tak¿e
o dobru ni¿ tylko o z³u73.
W kaznodziejstwie ksiêdza Stagraczyñskiego warta docenienia jest równie¿ obfitoæ przyk³adów, którymi siê pos³uguje. Zawsze s¹ to exempla z najbardziej znanych powszechnie wydarzeñ biblijnych oraz z codziennego ¿ycia
wiernych, co z jednej strony pozwala s³uchaczom na ³atwiejsze przyjmowanie
czêsto bardzo bolesnych nauk, z drugiej za wiadczy o dobrej znajomoci
przez kaznodziejê swoich parafian. Niezwyk³a barwnoæ opisywanych zjawisk
jest atutem wytrawnego kaznodziejstwa ówczesnych czasów74.
Tak¿e na egzystencjalny wymiar w homilii oraz na wyrazisty sposób
przepowiadania, wielokrotnie zwracaj¹ uwagê zarówno dokumenty Kocio³a,
jak i znawcy tej dziedziny75. One bowiem nie tylko stanowi¹ walor estetyczny,
ale przede wszystkim niezbêdny pomost pomiêdzy tekstem biblijnym a s³uchaczem. Musz¹ byæ jednak wykorzystywane w sposób przemylany, by np. biblijne ilustracje nie sta³y siê jedynie argumentem uzasadniaj¹cym jak¹ kaznodziejsk¹ tezê dogmatyczn¹ czy etyczn¹76.
71
72

Kazanie na Niedzielê 11. po wi¹tkach, s. 463.
KL 52. Synteza tego zagadnienia w: L. Szewczyk, Zagadnienia moralne w wypowiedzi kaznodziejskiej, l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2004), z. 2, s. 4857.
73 Na ten temat wiele cennych spostrze¿eñ w: H. £ysy, Kazanie katechizmowe czy homilia, s. 8182.
74 Analizê exemplów w kaznodziejstwie przedsoborowym przedstawia T. Sza³anda, Exemplum
w kaznodziejstwie z prze³omu XIX i XX wieku. Przyczynek do badañ kaznodziejstwa na prze³omie
wieków, Studia Pastoralne 7 (2011), s. 447456.
75 KDK 4.44, DK 4; EN 3; K. Panu, Exemplum a postulat zwiêkszenia obrazowoci wspó³czesnego kazania, AK 132 (1999), z. 3, s. 367382; G. Siwek, Przepowiadaæ skuteczniej. Elementy
retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992, s. 5859; R. Zerfass, Od aforyzmu do kazania, t³um. G. Siwek,
Kraków 1995, s. 7679.
76 H. £ysy, Kazanie katechizmowe czy homilia, s. 79.
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Analiza materia³u ród³owego pozwoli³a na sformu³owanie równie¿ nastêpuj¹cego wniosku: dziewiêtnastowieczne przepowiadanie cechuje siê niezwyk³¹ surowoci¹ g³osiciela s³owa Bo¿ego. Kaznodzieja nie jawi siê jako
wiadek czy wspó³uczestnik codziennego ¿ycia wiernych, ale jako stra¿nik
dusz. Nie jest wiêc dobrym pasterzem, ale rygorystycznym nauczycielem.
Obecnie jednak s³uchacz s³owa Bo¿ego wymaga prawdziwej troski  nie
³ajania, a kaznodzieja potrzebuje zdecydowanie innych sposobów prowadzenia
dusz ni¿ w XIX w. Wspó³czesne przepowiadanie Dobrej Nowiny, w której bez
w¹tpienia jest miejsce na grzech i karê, ma prowadziæ do mi³oci Boga
i blinich. Istot¹ wiary bowiem jest mi³oæ a nie lêk.

SIN AND PUNISHMENT IN THE TEACHING OF FATHER
JOSEPH STAGRACZYŃSKIEGO IN THE LIGHT OF SERMONS
OF “THE PREACHING LIBRARY. MAGAZINES DEVOTED
TO PREACHING”(VOL. IX)
[CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE NINETEENTH-CENTURY
PREACHING IN POLAND]
(SUMMARY)

The subject of this paper is to show how the Polish nineteenth-century preaching understood
the concept of sin and punishment. The author referred to the source material as they are the
sermons of Father Joseph Stagraczyñskiego and raises the question of how they should apply to
contemporary preaching. The proclamations of this period are seen as being from strict preachers
of the word of God. The preacher is not seen as a witness or participant in the daily life of the
faithful, but as a guardian of souls. So he is not a good shepherd, but rather a strict teacher. In light of
the analyzed sermons, the greatest threats to contemporary people were uncleanness, drunkenness,
misconduct by children against parents, false testimony, living in sin, dancing and having fun.
However, the inevitability and severity of the punishment for the sinful life (in the form of the
eternal torments of hell) combined with the extraordinary power of communication, certainly
aroused the anxiety intended by the preacher. Today, however, the word of God requires the real
concern of the listener, not a scolding, and a preacher definitely needs other ways of leading souls
than in the nineteenth century. Todays proclamation of the Good News, where there is undoubtedly
a place for sin and punishment, should lead to the love of God and neighbor. Because the essence
of faith is not fear, but love.
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SÜNDE UND STRAFE IN DER LEHRE
VON PATER JOSEPH STAGRACZYŃSKIEGO IM LICHTE
DER PREDIGTEN „DIE PREDIGTENBIBLIOTHEK. ZEITSCHRIFT
FÜR VERKÜNDIGUNG” (BD. IX)
[BEITRAG ZUR UNTERSUCHUNG DER VERKÜNDIGUNG
DES NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERTS IN POLEN]
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Thema dieses Aufsatzes ist zu zeigen, wie das polnische Predigertum im neunzehnten
Jahrhundert das Konzept der Sünde und Strafe verstand. Als Ausgangsmaterial bezieht sich der
Autor auf die Predigten von Pater Joseph Stagraczyñskiego. Die Frage ist,wie diese Art der
Verkündigung in der zeitgenössischen Predigt Aufnahme finden kann. Die Verkündigung der vorkonziliarischen Zeit wird vom scharfen Prediger des Wortes Gottes geprägt. Der Prediger wird
nicht als Zeuge oder Teilnehmer des täglichen Lebens der Gläubigen, sondern als Hüter der Seelen
gesehen. So ist er kein guter Hirte, sondern ein strenger Lehrer. Im Lichte der analysierten Predigten stellen sich als die größten Bedrohungen für die damaligen Menschen Unreinheit, Trunkenheit,
Fehlverhalten von Kindern gegenüber ihren Eltern, Lüge, Verbleiben in der Sünde, Tanzen und
Spaß-haben-Wollen dar. Stagraczyñski unterstreicht die Unausweichlichkeit und die Schwere der
Strafe für das sündige Leben in Form der ewigen Hölle, was zusammen mit der außerordentlichen
Plastizität der Kommunikation sicher große Angst erregte. In der heutigen Zeit allerdings erfordert
das Wort Gottes ein echtes Anliegen für die Probleme der Menschen  nicht nur Tadel, weshalb
der Prediger andere Möglichkeiten der Erziehung der Seelen als im neunzehnten Jahrhundert in
Betracht ziehen muss. Die Verkündigung der Frohen Botschaft, bei der zweifellos auch Platz für
Sünde und Strafe ist, soll zur Liebe zu Gotte und zum Nächsten führen, dennas Wesen des
Glaubens ist nicht Angst, sondern Liebe.

