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KILKA UWAG O KAZANIACH
SKARBIMIERCZYKA

NA GLORIA IN EXCELSIS*

Jeśli w ostatnich dziesiątkach lat obserwuje się znaczne ożywienie zainteresowa-
nia osobą i pismami Stanisława ze Skarbimierza, jest to niewątpliwą zasługą wy-
dawców kilku zbiorów kazań pierwszego rektora Uniwersytetu Krakowskiego.
W tej trudnej i słabo w Polsce kultywowanej dziedzinie Roman Maria Zawadz-
ki uprzystępnił współczesnemu czytelnikowi cykl kazań na hymn mszalny Glo-
ria in excelsis, Bożena Chmielowska wydała ogromny, bo trzytomowy zbiór stu
kilkunastu kazań znanych jako Sermones sapientiales, a Zofia Włodek opubliko-
wała cztery z sześciu traktatów cyklu antyhusyckiego, by następnie przedstawić
doktrynę utrakwistów praskich¹. Pomijam tutaj odrębne wydania pojedynczych

*Tekst czytali krytycznie i dyskutowali ze mną dr Dagmara Wójcik-Zega (UJ) i dr Włodzi-
mierz Zega (IFiS PAN).

¹STANISLAUS DE SCARBIMIRIA, Sermones super “Gloria in excelsis”, primum edidit R.M. Za-
wadzki, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1978 (Textus et Studia Historiam Theologiae
in Polonia Excultae Spectantia, VII); Sermones sapientiales, cz. 1–3, wydała, wstępem i notami
krytycznymi opatrzyła B. Chmielowska, Warszawa 1979 (Textus et Studia Historiam Theologiae
in Polonia Excultae Spectantia, IV, fasc. 1–3); Scripta manent. Textus ad theologiam spectantes in
Universitate Cracoviensi saeculo XV conscripti. wybór i opracowanie Z. Włodek, przy współpracy
R. Tatarzyńskiego, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 2000, s. 103–162, gdzie wydane są
trzy z sześciu kazań — traktatów antyhusyckich; traktat czwarty wydała Z. Włodek w: Chemins
de la pensée médiévale, éd. par P.J.J.M. Bakker avec la collab. de E. Faye et C. Grellard, Turnhout:
Brepols, 2002, (Textes et Études du Moyen Âge, 20), s. 493–512; taż, Stanislaw ze Skarbimierza
i utrakwizm husycki, „Przegląd Tomistyczny”, IX (2003), s. 139–154. K. OŻÓG, Uczeni w monar-
chii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384–1434), Kraków: PAU, 2004, zob. Index;
J. DOMAŃSKI, Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku, Warszawa: Instytut
Tomistyczny, 2011, zob. Skorowidz osobowy. Obszerniejsze informacje bibliograficzne poda-
je R.M ZAWADZKI, Stanisław ze Skarbimierza, PSB, t. 42, z. 172, Warszawa — Kraków 2003,
s. 76–80. K. OŻÓG, Stanisław ze Skarbimierza (ur. ok. 1360 r., zm. 9 I 1431 r.), w: K. OŻÓG I IN.,
Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. I: 1364–1780, red. W. Uruszczak,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 387–390.
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pism i szczegółowe publikacje im poświęcone. W niniejszym przyczynku zaj-
mę się wyłącznie kazaniami na Gloria, które, zdaniem ich wydawcy, stanowią
najwcześniejszy i najoryginalniejszy zbiór kazań Skarbimierczyka. Pozwala to
przypuszczać, że nawet powierzchowny tego zbioru przegląd pozwoli rzucić
nowe światło na kaznodziejskie pisarstwo mistrza ze Skarbimierza. Podejmę
kolejno problemy ułatwiające, jak się zdaje, rozwiązanie kwestii datacji cyklu na
Gloria, a mianowicie odniesień do liturgii roku kościelnego. Wcześniej jednak
przypomnę o paru kazaniach De materia indulgentiarum.

1. ZBIORY I PODZBIORY O ODPUSTACH

Zaprezentowana przez Romana Zawadzkiego klasyfikacja pism Stanisława ze
Skarbimierza podlega kilku regułom wykluczającym się wzajemnie. Mówi się
tam i o cyklach kazań, i o zbiorach tematycznych, grupujących kazania „róż-
nego pochodzenia”, to jest należące lub nienależące do określonego cyklu. Jest
to o tyle usprawiedliwione, że duże zbiory cechują się większą różnorodnością
materii. Odnosi się wrażenie, że, zapewne z inspiracji samego autora, rękopisy
dość starannie grupują kazania Stanisława w odrębne cykle. Wydaje się, iż moż-
na przyjąć a priori dla każdego cyklu lub zbioru, że powstawał on jako realizacja
pewnego projektu bądź to opartego na pokrewnych, a nawet jednorodnych te-
matach, bądź to wyrosłego z tej samej podstawowej materii i ograniczonego do
konkretnego tekstu. Jeżeli zatem cykl Kazań sapiencjalnych Stanisława rozciąga
się w przybliżeniu na 15 lat i jeżeli układ kazań nie respektuje porządku chrono-
logicznego, jak twierdzi Bożena Chmielowska, to kazania na Gloria, ograniczo-
ne zwięzłością komentowanego tekstu, powstać musiały w znacznie krótszym
czasie. Na tej samej zasadzie nie ma powodu do powątpiewania, że trzy kazania
De materia indulgentiarum łączy nie tylko powinowactwo tematu, ale również
bliskość czasowa. Zawadzki pisze dalej:

Cykl De materia indulgentiarum jest trzeci w rękopisie [BJ 191, f. 55v–64r —
przyp. Z.K.]. Z dwoma poprzednimi tworzy on pewną merytoryczną całość o dy-
daktycznym charakterze. Jeśli do tego dodamy jeszcze krótki traktat o odpustach
(VOD 7), uznamy za uzasadnioną supozycję powstania tych kazań w Jubileuszo-
wym Roku 1390².

²R.M ZAWADZKI, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze, Kra-
ków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1979, s. 75. Catalogus codicummanuscriptorummedii aevi
Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. I, Composuerunt S. Włodek,
G. Zathey, M. Zwiercan, Wratislaviae etc.: Ossolineum 1980, s. 233–249, nry 26–28. Te trzy
kazania De indulgentiis mają za temat słowa Mt 16,19: „Quodcumque ligaveris super terram”.
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Podobne stanowisko zajął Zawadzki w odniesieniu do kazań na Gloria in excelsis:

Stanisław napisał ten cykl prawdopodobnie w r. 1390, kiedy to w Kościele ob-
chodzono Jubileusz Jezusa Chrystusa. Datacja ta opiera się na słowach samego
autora, zamieszczonych w początkowej części kazania 5, gdzie mówi o aktual-
nie obchodzonym roku jubileuszowym. […]. Z cyklem Super Gloria wiążą się
merytorycznie kazania De materia indulgentiarum (Ind) oraz krótka Repetycja
o odpustach (VOD 7), albowiem zajmują się te teksty aktualnym historycznie
tematem, jakim w czasie takich uroczystości był problem właściwej teologicznej
interpretacji odpustów³.

Aby przejść do dalszego ciągu tych uwag, przypomnieć muszę chronologię stu-
diów i kariery uniwersyteckiej mistrza Stanisława. Prawdopodobnie od roku
1380 studiował on na praskim Wydziale Sztuk i tam 23 listopada 1382 roku
uzyskał stopień bakałarza, a 9 lutego 1385 roku — stopień mistrza sztuk wyzwo-
lonych (magister in artibus). Święcenia kapłańskie przyjął w Polsce w roku 1389
i w tym samym roku wrócił do Pragi, aby kontynuować studia prawnokanonicz-
ne. W Pradze w roku 1391 osiągnął bakalaureat, a w roku 1396 stopień doktora
dekretów⁴. Niezależne od wspomnianych trzech kazań dziełko, zwane też trak-
tatem De indulgentiis, zachowało się w dwóch rękopisach: we wrocławskiej Bi-
bliotece Uniwersyteckiej, I F 285, f. 236ra–241vb, i w monachijskiej Bayerische
Staatsbibliothek, Clm 14243, f. 235vb–241va⁵. Rękopis wrocławski, kopiowany
w Pradze w latach 1400–1401, nie wpisuje imienia autora na czele tekstu, za-
dowalając się samym sformułowaniem Circa materiam indulgenciarum. Osoba
autora oraz natura dzieła przedstawione są dopiero w kolofonie (f. 241vb): „Et
sic est finis repeticionis magistri Stanislai, doctoris decretorum etc. Deo gracias
et omnibus sanctis”. Rękopis monachijski przekazuje te same informacje, wzbo-
gacone tylko datą ukończenia kopii zapisaną w kolofonie (f. 241va): „Et sic est
finis repeticionis magistri Stanislai doctoris decretorum finitis [!] anno Domini
1415, in vigilia Vitalis martiris gloriosi etc.”, czyli 27 kwietnia 1415 roku⁶.

³R.M ZAWADZKI, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza, s. 71.
⁴K. OŻÓG, Stanisław ze Skarbimierza, s. 387–390.
⁵S. WIELGUS, Krytyczna edycja traktatu De indulgentiis Stanisława ze Skarbimierza, „Acta Me-

diaevalia”, III (1978), s. 5–39, opisy rękopisów na s. 6–10. Charakterystyki obu rękopisów zob.
też R.M. ZAWADZKI, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza, s. 47 i 54. Skrócony opis
rękopisu monachijskiego podał M. Markowski, w: J. WOLNY, M. MARKOWSKI, Z. KUKSEWICZ,
Polonica w średniowiecznych rękopisach bibliotek monachijskich, Wrocław: Ossolineum, 1969, s. 98.
C.CL. JAŻDŻEWSKI, Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum signa 180–260 com-
prehendens, Wratislaviae etc.: Ossolineum, 1982, w Conspectus codicum na s. 541, datuje kodeks
I F 285 na rok 1401.

⁶Pozostaje drobna nieścisłość dotycząca pełnego imienia autora Repetitio. Wielgus podaje
dla rękopisu wrocławskiego (W) (s. 8): „finis Repeticionis de indulgentiis magistri Stanislai de
Scarbimiria, doctoris decretorum”; dla rękopisu monachijskiego (M) (s. 6): „finis repetitionis
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Wynikają stąd następujące wnioski. Po pierwsze, przepisane w dwu kopiach
De indulgentiis nie jest kazaniem ani nawet traktatem, mimo że tak właśnie na-
zwał to pismo jego wydawca, Stanisław Wielgus. De indulgentiis jest dziełkiem
uniwersyteckim, związanym z praktyką nauczania. Należy ono do gatunku repe-
titiones, uprawianego w różnych latach na wszystkich wydziałach, głównie zaś
na wydziałach prawa, gdzie do ich redagowania statuty zobowiązywały profe-
sorów. Jiří Kejř twierdzi, że właśnie na Uniwersytecie Prawniczym w Pradze
gatunek ten żywo był uprawiany do lat osiemdziesiątych XIV wieku i że szyb-
ko obumarł w ostatnim dwudziestoleciu tegoż wieku⁷. Repetitiones prawników
były to przede wszystkim sprawozdania z wykładów profesorskich, opracowane
przez nich samych albo przez ich bakałarzy, uroczyste odczyty inauguracyjne
itp. Było też na wydziałach prawa miejsce na „repetytorów” i wtedy, jak w Tu-
luzie, wymieniani są oni wraz z baccalarii i scolares danego wydziału. Trudno
jednak dokładnie ustalić, czy swoją Repetitio Stanisław pisał dla siebie samego,
czy streszczał dla władz rektorskich lub dziekańskich cudze, np. profesorskie
obowiązki, dopełnione wraz ze studentami⁸. Tekst Stanisława jest wykładem
na tematy związane z szeroką problematyką odpuszczenia kary za grzechy i z
szeroko potraktowaną materia indulgentiarum.

Po drugie, składająca się z 28 bardzo krótkich kwestii Repetitio Stanisława
nie przeczy takim ustaleniom. Stanisław wskazuje nawet stosunkowo dokład-
nie moment historii Kościoła, w jakim pisze piątą z kwestii. Jesteśmy ciągle
na początku dziełka: Quinto queritur: Qui possunt facere indulgentias? Stanisław
odwołuje się do tradycji kościelnych jubileuszy i wspomina kolejno Boniface-
go VIII (1294–1303), jubileusz roku 1300, papieża Klemensa VI (1342–1352),
a kończąc, napomyka o papieżu aktualnym:

Inde est, quod plenissimam indulgentiam facere potest sicut olim fecit in civi-
tate Romana anno Domini MCCC, ut in extravaganti „Antiquorum” Bonifacii
VIII. Quod postea per Clementem Sextum ex rectis et rationabilibus causis ad

magistri Stanislai doctoris decretorum”, zaś w wydanym tekście (s. 36, w. 33): „finis repetitionis
magistri Stanislai doctoris decretorum” bez adnotacji przy imieniu. Tymczasem M. Markowski
(Polonica, s. 98) daje dla obu kolofonów: „magistri Stanislai doctoris”. Najpewniej ani w jednym,
ani w drugim rękopisie nie ma informacji o miejscu pochodzenia Stanisława. Znaczny odstęp
czasu między powstaniem Repetitio oraz jej kopii W (1400–1401) i M (I ćwierć XV w.) pozwala
przypuszczać, że godność doktorska Stanisława została dopisana przez późniejszych kopistów
(zob. niżej, przyp. 12).

⁷ J. KEJŘ, Právnická fakulta a právnická univerzita, w: Dějiny Univerzity Karlovy 1347/48–
1622, t. I, red. M. Svatoš, Praha: Univerzita Karlova, 1995, s. 171.

⁸O. WEIJERS, Terminologie des universités au XIIIe siècle. Roma: Ed. dell’Ateneo, 1987, s. 365–
372. Już K. Ożóg (Stanisław ze Skarbimierza, s. 388) określił charakter dziełka jako repetitio,
którą wiąże z odpustem jubileuszowym obchodzonym w Polsce w roku 1392, do czego wrócę za
chwilę.
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annum quinquagesimum fuit reductum; h o d i e ve ro per Urbanum Sextum ad
annum XXXIII reductum est, ad instar aetatis Salvatoris nostri Jesu Christi, ut
in extravaganti ipsius saepius allegata⁹.

Stanisław pisze: „Tymczasem dzisiaj”, to znaczy teraz, obecnie, kiedy Kościołem
rzymskim rządzi papież Urban, którego trwający pontyfikat wyklucza potrzebę
myślenia o następcy. Istotnie, pontyfikat Urbana VI trwał jedenaście lat, gdyż
wybrany w roku 1378, papież zmarł w Rzymie 15 października 1389. Wcześniej,
8 kwietnia tego samego 1389 roku, papież Urban ogłosił rok następny, 1390, ro-
kiem jubileuszowym i zdecydował, że na pamiątkę 33 lat życia Jezusa na ziemi
jubileusze będą celebrowane co 33 lata¹⁰. Możemy więc przyjąć, że autor Re-
petitio, który nigdzie nie wspomina ani o śmierci papieża Urbana, ani o jego
następcach, ani nawet o kolejnych latach jubileuszowych (np. o przypadającym
na rok 1392 jubileuszu w Polsce i o rok później w Królestwie Czeskim), rozpo-
czął pisanie swojej Repetitio de materia indulgentiarum między końcem kwietnia
a końcem października 1389 i kontynuował jeszcze w roku 1390, roku jubile-
uszu, na co wskazuje inna wzmianka: „Aliae autem indulgentiae sint propter la-
borem personae, ut n u n c i n a n n o i u b i l a e o, ut extravagante »Salvator noster«

⁹S. WIELGUS, Krytyczna edycja, s. 18, w. 21–26. Bez zaznaczania wprowadzam gdzieniegdzie
drobne korekty liter i interpunkcji. Ten sam tekst cytował już ks. Adam Sachetnik w artykule
Prośba świętej Jadwigi królowej o pierwszy odpust jubileuszowy w Polsce, w: Dzieło Jadwigi i Jagiełły.
W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską, wybór i oprac. W. Biliński, Warszawa: Wy-
dawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1989, s. 253–269 (tu s. 258 i przyp. 25). Pani Doktor
Dagmarze Wójcik-Zedze dziękuję za kopię artykułu Adama Sachetnika. Wydanie konstytucji
Bonifacego VIII w: Ae. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, Lipsiae 1879, t. II: Extravagantes com-
munes, Lib. V, tit. IX: De poenitentiis et remissionibus, cap. I (kol. 1303–1304, tu czytamy: „in
praesenti anno millesimo trecentesimo”); konstytucji Klemensa VI Unigenitus Dei Filius, tamże,
cap. II (kol. 1304–1306). O konstytucji Antiquorum habet fida relatio Bonifacego VIII i o glosie
do niej Jana Mnicha pisze obszernie G. Minnucci, La bolla d’indizione di Bonifacio VIII e il com-
mento di Giovanni Monaco, w: I Giubilei nella storia della Chiesa. Atti del Congresso internazionale
in collaborazione con l’Ecole Française de Rome sotto il patrocinio del Comitato Centrale per il Giubileo
del 2000 (Roma, Istituto Patristico Augustinianum, 23–25 giugno 1999), (Pontificio Comitato di
Scienze Storiche. Atti e documenti, 10), Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001,
s. 223–235.

¹⁰Wydanie konstytucji Urbana VI Salvator noster z 8 kwietnia 1389 r. w: S. JENKS, Documents
on the Papal Plenary Indulgences 1300–1517Preached in the «RegnumTeutonicum», (Later Medieval
Europe, 16), Leiden: Brill, 2018, s. 49–53. Tutaj o decyzji Urbana VI regulującej czas lat jubile-
uszowych: „perpetuis temporibus de 33 annis in 33 annos” oraz o formule „plenissima omnium
peccatorum venia”. W tym wydawnictwie przedrukowano również konstytucje Bonifacego VIII
(s. 41–42), Klemensa VI (s. 44–47) oraz bulla Bonifacego IX dla Czech z 1393 r. (s. 56–59).
Fragment konstytucji Urbana VI z 1389 r. odnośnie do kolejnych lat jubileuszowych i jubileuszu
1390 r. przytoczony został także w bulli ogłaszającej annus iubilaeus w Królestwie Polskim w 1392
r. Zob.: Bullarium Poloniae, t. III, wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś, Romae — Lublini: Fun-
dacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej — Katolicki Uniwersytet Lubelski,
1988, nr 251, s. 45.
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Urbani Sexti”¹¹. Pisał memoriał prawno-teologiczny, oderwany od ponderabi-
liów czasu i miejsca i zanim się sam rok jubileuszowy rozpoczął¹². Przyjmuję
więc tutaj za historykami zajmującymi się ową Powtórką, że Stanisław, jej autor,
jest tożsamy ze Stanisławem ze Skarbimierza, późniejszym doktorem dekretów.
Ale przyjmuję ponadto, że pisał tę Repetitio w roku 1389 na wiadomość o tym,
że papież Urban VI ogłosił rok 1390 „rokiem świętym” i kontynuował ją, jak
sądzi Adam Sachetnik, już w czasie trwania rzymskiego jubileuszu.

Przekonani, że nie wszystkie mowy i wzmianki o „indulgencjach” łączy w ko-
nieczny sposób „ta sama” data ich powstania, możemy teraz swobodniej odnieść
się do cyklu kazań na Gloria.

2. PYTANIA O CZAS I MIEJSCE POWSTANIA ZBIORU KAZAŃ NA Gloria

We wstępie do swego wydania owego cyklu na Gloria Roman Zawadzki stara się
dać czytelnikowi rozwiązanie „frapującego zagadnienia”, jakim są czas i miejsce
powstania zbioru tych kazań. Rozwiązanie jego ma tę złotą zaletę, że jest pro-
ste i zwięzłe. Można je ująć następująco. Skoro w kazaniu piątym wspomniany
jest annus iubilaeus et remissionis, i skoro wykluczyć musimy lata jubileuszowe
1300, 1343, 1424 (tak Zawadzki, właściwą datą jest 1423), to „w grę wchodzi
tylko rok 1390” i miasto Praga, gdzie w tym czasie przebywał Stanisław¹³. Jeże-
li Roman Zawadzki ustala dla cyklu na Gloria terminus post quem na rok 1343
(ostatni jubileusz przed 1390), oraz terminus ante quem na rok 1415 (data naj-
starszej znanej kopii wspomnianych kazań jubileuszowych), to jego terminus in

¹¹S. WIELGUS, Krytyczna edycja, s. 27, w. 25–27. I na ten tekst zwrócił już uwagę A. Sachetnik,
Prośba świętej Jadwigi, s. 258, przyp. 25, datując Repetitio na rok 1390. Zwrot „nunc in anno in
iubileo” pozwala sądzić, że w obu przypadkach terminowi „nunc” nadać trzeba znaczenie roz-
ciągliwe, szerokie: �wtedy�, �wówczas�. Taka interpretacja obu wypowiedzi pozwala przyjąć, że
Repetitio została zaczęta w 1389 i była kontynuowana w roku 1390. S. WIELGUS (Krytyczna edycja,
s. 12) przyjmuje, że Repetitio powstała „między r. 1396 a 1400”, to znaczy po doktoracie wyraźnie
wspomnianym w kolofonie, a przed sporządzeniem najstarszej (tj. wrocławskiej) kopii. Zdaniem
moim i A. Sachetnika tytuł doktora dekretów został najwyraźniej dopisany przez jakiegoś ko-
pistę do wcześniejszego tytułu magistra (in artibus), jak niekiedy poczynano sobie z wczesnymi
pismami wybitnych później autorów. Tytuł magistra wskazuje na ukończone studia na Wydziale
Sztuk Wyzwolonych. Student prawa kościelnego, Stanisław, był w roku 1389 magistrem sztuk
od czterech lat.

¹²Wyjątkowo kwestia 20: Numquid scolaris advena habebit indulgentias archiepiscopi Pragensis?
wskazuje na miejsce powstania Repetitio, co podniósł już S. Wielgus. Arcybiskupem praskim
w latach 1379–1396 był Jan z Jenstejna. Tekst „szkolny” powstał więc na miejscu, to jest w szkole
praskiej.

¹³R.M ZAWADZKI, Wstęp, w: STANISLAUS DE SCARBIMIRIA, Sermones super “Gloria in excelsis”,
s. 7–8. Podobnie tenże, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza, s. 110–111 i mniej pre-
cyzyjnie w artykule z Polskiego słownika biograficznego, s. 78, gdzie datuje on te kazania na lata
„1385–95, a zwłaszcza w Roku Jubileuszowym 1390”.
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quo przypadnie zawsze na rok 1390¹⁴. Niestety, racja Zawadzkiego jest tylko
pozornie mocnym argumentem i tylko dlatego, że historia zapomina o polskim
jubileuszu roku 1392 i czeskim jubileuszu roku 1393, usytuowanych między ty-
mi samymi terminami post i ante¹⁵. Fakt ten sprawia dodatkową trudność dla
ustaleń chronologicznych.

Bulla Bonifacego IX z 15 stycznia 1393, proklamująca zapomniany dziś jubi-
leusz roku 1393, wydana została w rezultacie zabiegów króla Wacława IV („pra-
edicti regis in hac parte supplicationibus inclinati”) specjalnie dla ziem królowi
podległych, albowiem z powodu zamieszek i zarazy czescy poddani Wacława
nie mogli w roku 1390 w pełni z odpustów skorzystać. Bullą zapewniona zo-
stała plenissima omnium peccatorum remissio na zwyczajnych warunkach spowie-
dzi, pokuty i nawiedzenia czterech wyznaczonych kościołów. Bulla określała
dokładnie czas trwania jubileuszu: od 16 marca do 14 września („a domini-
ca quarta quadragesimae proximo futurae usque ad festum s. Crucis de mense
Septembris”). Ogłoszeniem jubileuszu i jego organizacją mieli się zająć na miej-
scu przede wszystkim arcybiskup praski Jan z Jenstejna, wysłannik Bonifacego
Ubaldinus z Florencji i inne mniej znane osoby¹⁶.

Dwa momenty w związku z ową bullą zasługują teraz na uwagę. Po pierw-
sze, czas wyznaczony na uroczyste ogłoszenie jubileuszu roku 1393 jest okresem
bardzo napiętych stosunków arcybiskupa z królem Wacławem¹⁷. Ten splot oko-
liczności spowodował, że arcybiskup nie spędzał wielkiego postu w Pradze, ale

¹⁴R.M. ZAWADZKI, Wstęp, w: STANISLAUS DE SCARBIMIRIA, Sermones super “Gloria in excelsis”,
s. 7–8 i 19.

¹⁵B. KUMOR, Pierwszy rok święty w Kościele katolickim (1300), „Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne. Historia Kościoła”, XXIII, z. 4 (1976), s. 5–10. Zeszyt ten jest w całości poświęcony
jubileuszom, podobnie jak zeszyt „Studia Patavina”, t. XLVI, n. 2 (1999), zatytułowany Il Giu-
bileo nella Storia delle Idee, wyd. G. Piaia. W tych dwu publikacjach nie znalazłem wzmianki
o jubileuszu praskim 1393 roku. E. Delaruelle, E.-R. Labande, P. Ourliac, L’Église au temps du
Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378–1449), (Histoire de l’Église, Fliche et Martin, t. 14,
2), Paris: Bloud et Gay„ 1964 s. 813–820, piszą (s. 813): „L’histoire des jubilés est extrêmement
confuse à la fin du XIVe siècle et au début du XV, au point que l’on ne sait pas exactement quel en
fut le chiffre exact”. Por. J. SMOŁUCHA, S.A SROKA, Historia lat świętych, Kraków: WAM, 2000,
s. 25–30, gdzie pod rokiem 1390 omówiono także specjalny jubileusz przewidziany dla Polski
(1392).

¹⁶Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, tomus V: Acta Urbani VI. et Bonifatii IX.
1378–1404, pars 1: 1378–1396, opera C. Krofta, Praga 1909, nr 669, s. 379–381. Ubaldino jest
kolektorem, doktorem kanonów i biskupem elektem diecezji Torres (Turricium) na Sardynii; por.
C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi, 1: 1198–1431, Monasterii 1898, s. 504. O jubileuszu
zob. też V. NOVOTNY, M. Jan Hus, Praga, 1919, I, s. 49–50; P. DE VOOGHT (L’Hérésie de Jean
Huss, 2e édition mise à jour et augmentée, Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique.
fasc. 34bis–35bis, Louvain: Publications Universitaires de Louvain, 1975) podaje dwie daty tego
jubileuszu, na s. 47 i 970: 1393, na s. 205 omyłkowo 1398; R.E WELTSCH, Archbishop John of
Jenstein (1348–1400), Haga: Mouton & Co., 1968, s. 71–72.

¹⁷Mowa o nich przede wszystkim w Jana z Jenstejna Acta in curiaRomana, art. XXX–XXXVIII,
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w jednym ze swoich zamków („cum magno timore ad castrum meum Gaisberg
perveni”)¹⁸ , gdzie się schronił, i że, w konsekwencji, nie mógł lub nie chciał ofi-
cjalnie proklamować jubileuszu i ogłosić ludowi nazw kościołów wyznaczonych
do pielgrzymowania celem uzyskania odpustów. Wprawdzie jubileusz został
ogłoszony 16 marca i wszystkie potrzebne informacje zostały udzielone, lecz był
to akt na pół oficjalny, dokonany przez pośledniejsze persony¹⁹. Prażanie odczu-
wali nadal brak oficjalnej sankcji i oficjalnej deklaracji ze strony ich arcybiskupa,
co stanowiło przyczynę niepewności i niepokoju w sprawie ważności już uzyska-
nych odpustów. Król, który dość wcześnie odbył przepisane praktyki, zapewne
jeszcze w roku 1390, gwałtownie się domagał zapewnienia, że obiecane odpusty
uzyskał. A tymczasem arcybiskup milczał i pojawił się w Pradze dopiero dwa
tygodnie później, w sobotę 29 marca, czyli w wigilię Niedzieli Palmowej²⁰. Nie-
stety nie jest całkowicie pewne, co on sam w ogóle o tych odpustach sądził²¹. Po
wtóre, bulla Bonifacego IX, w której papież użył niezręcznej, bo wieloznacznej,

wydanych przez P. De Vooghta, w tomie Hussiana (Louvain 1960), s. 422–441 i następnie w to-
mie II L’Hérésie de Jean Huss, s. 975–994. O sytuacji w Pradze w roku 1393, spowodowanej
głównie przez ostre spory króla z arcybiskupem, pisałem w artykule MetateologiaMateusza z Kra-
kowa (Rozważania wstępne nad Rationale operum divinorum), „Studia Mediewistyczne”, 20,1
(1980), s. 32–35. Por. P. DE VOOGHT, L’Hérésie de Jean Huss, t. II, s. 952–1010; F.M BARTOŠ,
Cechy v době Husově 1378–1415, Praha: Jan Laichter, 1947, s. 178–180 i 476: autor zestawia tam
świadectwa współczesnych kronikarzy: Mikołaja Burgmana, opata żagańskiego Ludolfa i Jana
z Posilge, z których korzystałem.

¹⁸Słowa Jenstejna pochodzą z jego Acta in curia Romana, s. 987.
¹⁹Stefan z Kolina w kazaniu synodalnym Caute ambuletis mówi (P. DE VOOGHT, L’Hérésie de

Jean Huss, s. 871–872): „[…] sed heu, iam questores et anni iubilei ac ecclesiarum fabrice pro-
motores annum remissionis clamant et predicant, vento adulacionis populum in verbis mendacii
confidere facientes […]”; „Sic et heu, hiis modernis temporibus, dicti questores oleo adulacio-
nis peccatores liniunt dampnabiliter”; (s. 873): „Sed prememorati questores, habito sive intento,
scilicet questu pecunie, cetera salutem anime concernencia, penitus non advertunt”. Stefan był
wówczas mistrzem sztuk wyzwolonych, w 1390 przełożonym Kolegium Karola i w 1392 dzieka-
nem Wydziału Sztuk. Doktorat teologii uzyskał w 1406 r. i w tymże roku zmarł. Zob. P. SPUNAR,
Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem conditam illu-
strantia, Wrocław: Ossolineum, 1985, s. 88–90.

²⁰P. DE VOOGHT, L’Hérésie de Jean Huss, t. II, s. 961–963 i R.E WELTSCH, Archbishop John of
Jenstein, s. 71–72, obaj na podstawie Jenstejna Acta in curia Romana, s. 988–992; por. s. 988: „Me
autem veniente in vigilia palmarum Pragam”. Na tym tle powstały nowe niesnaski między królem
Wacławem IV i arcybiskupem. Dwa dni zajęły Jenstejnowi dyskusje, mające doprowadzić do
chwilowej zgody z królem. Potem musiał się poddać długim ceremoniom Wielkiego Tygodnia.
W tym samym czasie miasto zaczęło szemrać i się lękać, czy praktyki, którym ludzie pobożni
poddali się przed przybyciem do Pragi arcybiskupa, będą ważne i uznane. Zob. Acta in curia
Romana, art. XXXI–XXXIII, wyd. P. De Vooght, s. 990–992.

²¹P. DE VOOGHT, L’Hérésie de Jean Huss, t. II, s. 627–632 i 684–708: wydanie Tractatulus de
potestate clavium Jenstejna. Notuję, że w rozdziale zatytułowanym L’ecclésiologie catholique autour
de 1400 (s. 625–683) De Vooght wraca często do poglądów Jenstejna, by je porównać z opiniami
innych praskich teologów lub im je przeciwstawić.
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a nawet, jak się sądzi, teologicznie niewłaściwej formuły, określającej możliwość
uzyskania plena remissio omnium peccatorum, wywołała niepokoje wśród praskich
teologów, czego dowodem są pisma m.in. Henryka Bitterfelda, Stefana z Kolina
i Mateusza z Krakowa, a o czym szerzej będzie mowa w rozdziale czwartym²².
Akt polityczno-teologiczny papieża stał się przyczyną nowych niepokojów reli-
gijnych i politycznych.

Król i papież pokładali nadzieję, że skoro w Pradze i w całym królestwie nie
udał się jubileusz roku 1390, powinien się udać ten z roku 1393. Narobił on
tymczasem tyle szumu, że, jak sądzę, jego echa przedostały się do kazań na
Gloria in excelsis Skarbimierczyka.

Przeciwko propozycji datowania cyklu na Gloria na rok 1393 można by sfor-
mułować taki oto zarzut. Stanisław mówi o roku jubileuszowym, podczas gdy
bulla papieska ustala ten wyjątkowy jubileusz na połowę roku 1393 — był to
więc raczej krótki okres sześciu miesięcy, a nie roku: tempus remissionis, a nie an-
nus remissionis. To prawda, ale tak właśnie mówiono wówczas w Pradze, tak ów
jubileusz określał Wacław IV w rozmowie z arcybiskupem, tak o nim pisał sam
Jenstejn: „Eciam michi dominus rex dixit ut annum iubileum ordinate facerem
proclamare et recommendare populo”²³. Tak też zapewne myślał i mówił Stani-
sław. Rok 1393 był czeskim rokiem jubileuszowym, podobnie jak rok wcześniej
i z podobnych przyczyn miał miejsce rok jubileuszowy w Polsce²⁴.

²²P. DE VOOGHT, L’Hérésie de Jean Huss, t. II, s. 854: „La prise de position de Jean Huss peut
être éclairée encore davantage, en montrant qu’il n’a pas été le premier à soulever des objections,
du point de vue doctrinal, contre la pleine rémission de tous les péchés. Ces mots étaient déjà em-
ployés dans la bulle du jubilé proclamés à Prague par Boniface IX en 1393, et ils avaient causé
pas mal de soucis aux théologiens. Il n’y a qu’à lire ce qu’ils écrivirent alors sur les indulgences
pour se rendre compte de leur embarras. Je reproduis ici trois textes […] à ce propos. Ils aident à
récréer une atmosphère et à remettre la prise de position de Huss dans son contexte historique”.
Autor publikuje następnie (1) s. 859–871: krótką kwestię, Quid sit plena remissio peccatorum, wy-
jętą z dzieła De largitione et virtute indulgentiarum anni iubilaei Henryka Bitterfelda OP; (2)
s. 871–874: fragment kazania Caute ambuletis Stefana z Kolina; (3) s. 874–875: fragment kaza-
nia Facite vobis amicos de mammona Mateusza z Krakowa. O Bitterfeldzie i jego pismach zob.:
M. PAPUZIŃSKA-MILL, Henryk Bitterfeld z Brzegu, „Przegląd Tomistyczny”, 4 (1988), s. 179–
190; De largitione wymienione jest na s. 186, pod nr. 5; Henricus Bitterfeld de Brega OP, Trac-
tatus de vita contemplativa et activa. E codicibus manu scriptis ediderunt † B. Mazur, L. Seńko,
R. Tatarzyński. Praefationem curavit C. Marciniak OP, Warszawa: Institutum Thomisticum PP.
Dominicanorum Varsaviensium, 2003, s. XXIII, nr 5.

²³Acta in curia Romana, art. XXXI, s. 990; zob. także art. XXXIII, s. 991, gdzie trzykrotnie
mowa o roku jubileuszowym, i cytowane wyżej w przyp. 19 kazanie Stefana z Kolina.

²⁴Kontekst ogłoszenia nadzwyczajnego jubileuszu dla Królestwa Polskiego referuje A. Sachet-
nik, Prośba świętej Jadwigi, s. 254–256 na podstawie wydanej tamże (s. 261–263) supliki królowej
Jadwigi do papieża Bonifacego IX z lata 1391.
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Kazania na Gloria nie były głoszone z okazji jubileuszu, wspomnianego je-
den raz tylko. Nie są to kazania „jubileuszowe”, nawołujące wiernych do odby-
cia pokutnych praktyk przewidzianych przez jedną czy drugą bullę. Nie są to
także kazania antyjubileuszowe opozycjonisty wobec idei plena remissio, do któ-
rej nie ma w nich zbyt wielu aluzji. Dwa te zdarzenia, jubileusz i kazania, były
sobie zatem współczesne, co najmniej od pewnego momentu lub do pewnego
momentu. O tym momencie zbieżności pozwala sądzić wzmianka o jubileuszu
w kazaniu piątym, wykorzystana przez Zawadzkiego. Gdy patrzy się na kaza-
nia od strony literackiej, nabiera się przekonania, że cały cykl na Gloria został,
już po jego (suponowanym tylko) wygłoszeniu, ostatecznie zredagowany i odło-
żony z niewątpliwym zamiarem przyszłej edycji. Z tego samego powodu nie
możemy liczyć na spontaniczne wypowiedzi i częste oraz wyraźne aluzje do zda-
rzeń bieżących. Bowiem to, co bieżące i codzienne, zostało podporządkowane
nadrzędnym regułom aktualizacji liturgicznej i rytmowi kalendarza kościelne-
go. Stanisław-redaktor zostawił w kazaniach to tylko, co jego zdaniem powinno
przetrwać, usunął zaś wszystko to, co jego zdaniem zostać tam nie mogło czy nie
powinno. Możliwe jest też, że te kazania nie zostały nigdy wygłoszone, że zo-
stały napisane jako modele lub schematy dla siebie samego lub dla innych. Stąd
mogła się wziąć większa liczba kazań na ten sam werset pochodzący z hymnu
Gloria in excelsis.

W okresie wieloletniego pobytu Skarbimierczyka w Pradze miały tam miej-
sce dwa jubileusze: pierwszy ogólnokościelny i nieudany w roku 1390, drugi
ograniczony do ziem Królestwa Czeskiego i połączony z gorszącymi sporami
króla Wacława z arcybiskupem Jenstejnem w roku 1393. Między tymi dwoma
wydarzeniami na ziemiach czeskich miał jeszcze miejsce jubileusz roku 1392
w Królestwie Polskim, zainaugurowany przypuszczalnie 1 czerwca 1392 i ogra-
niczony do czterech lub sześciu miesięcy następujących po tej dacie (czyli do
30 września lub 30 listopada)²⁵. Wobec braku innych danych trudno w tej chwili
rozstrzygnąć definitywnie, do którego jubileuszu czyni aluzję kazanie piąte. Nie
mamy też, jak już powiedziano, żadnej pewności w odniesieniu do charakteru
cyklu na Gloria i nawet miejsca jego spisania: w Pradze, gdzie Stanisław stu-
diował, czy w Krakowie, dokąd podróżował i gdzie zajmował się nauczaniem
na czasowo reaktywowanym uniwersytecie²⁶. Podróże te nie były ani tak rzad-

²⁵Zob. A. SACHETNIK, Prośba świętej Jadwigi, s. 257–259 oraz pracę J. Smołuchy i S.A. Sroki
cytowaną w przyp. 15.

²⁶M. Kowalczyk, Odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego w świetle mów Bartłomieja z Jasła,
„Małopolskie Studia Historyczne”, 6 (1964), z. 3–4, s. 23–42; zwł. s. 32 i 41–42; B. CHMIELOW-
SKA, Stanislas de Skarbimierz — le premier recteur de l ’Université de Cracovie après le renouveau de
celle–ci, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 24 (1979), s. 73–111; zwł. s. 79. R.M ZAWADZKI,
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kie, ani tak krótkie, by nie zasługiwały na uwagę przy omawianiu działalności
pisarskiej Stanisława²⁷.

3. KAZANIA NA Gloria A LITURGIA BOŻEGO NARODZENIA

Wróćmy raz jeszcze do chronologii cyklu na Gloria, badając „hipotezę liturgicz-
ną”, zakładającą związek kazań z celebracjami liturgicznymi. Wydaje się bo-
wiem, że łatwiej będzie można ustalić okoliczności, w jakich zostało wygłoszone
pierwsze z tych kazań, i jego prawdopodobną datę dzienną. A w konsekwencji
wolno będzie postawić hipotezę związku kazań (lub jego braku) z określonym
okresem roku liturgicznego i raz jeszcze podjąć kwestię daty rocznej w ramach
takiej właśnie roboczej hipotezy. Istotnie, długie fragmenty pierwszego kazania
opisują ten dzień bardzo dokładnie — jest to sam dzień Bożego Narodzenia²⁸ :

Adest dies, dies venerabilis, plenus iocunditate, dies non irae sed misericordiae,
non tremoris sed timoris modesti, agnitionis et sanctae spei, dies non caliginis sed
strenuitatis, dies illa, ad quam omnes sancti patres Veteris Legis ferventius aspira-
bant, quam Patriarchae aenigmatibus figurabant, Prophetae veris²⁹ praeconiis et
certis indicabant, ad quam a primo iusto Abel usque ad Virginem inclusive, intac-
tam Virginem sine ruga, Mariam desponsatam Ioseph³⁰, omnium sanctorum et
iustorum intentio ferebatur. Et quae, inquies, dies singularis certe et admirabilis,
a saeculis inaudita, dudum praemissa³¹, sed iam impleta, dies novae et supermi-
rabilis condicionis, in qua aeternum antiquo³², deitas faeno, deitas³³ humanitati
inseparabiliter pridem coniuncta, Christum Deum nostrum, verum Deum et ho-
minem, nobis in terris prodiderunt³⁴; in qua Virgo illa humilis et pudica, primam

Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza, s. 113, i ostatnio K. OŻÓG, Stanisław ze Skarbi-
mierza, s. 387.

²⁷Zwrócił już na to uwagę R.M ZAWADZKI, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza,
s. 112–113 i przyp. 15 na s. 112.

²⁸Sermones super “Gloria”, s. 31, w. 3 — s. 32, w. 4. Bez zaznaczania retuszuję niekiedy prze-
stankowanie, rzadziej wprowadzam duże litery, podaję także w przypisach kilka pominiętych
w wydaniu źródeł oraz znane mi związki cytowanego fragmentu z tekstami liturgicznymi. W ka-
zaniu XI, s. 98, w. 28 i nast., mowa jest o Bożym Narodzeniu z pewnego dystansu liturgicznego
(„In illo quippe die”) i historyczno-teologicznego („mutatum est tempus peccati”).

²⁹W podstawie wydania (BJ rkps 191, f. 146r) jest veris. Wydanie ma varis zamiast variis.
³⁰Sermones super “Gloria”, s. 31, w. 10–11: Mateusz 1,17. Aluzja wzięta z pierwszego czytania

na Jutrznię w Wigilię Bożego Narodzenia.
³¹Tak w podstawie wydania (BJ rkps 191, f. 146r). Być może należałoby poprawić na promissa,

skoro już impleta. Por. np. Jozue 23,15: „Sicut ergo implevit opere quod promisit”.
³²Sermones super “Gloria”, s. 31, w. 14–15. Por. responsorium po drugim czytaniu na Jutrznię

Bożego Narodzenia: „Hodie illuxit nobis dies redemptionis novae, reparationis antiquae, felicitatis
aeternae”.

³³Albo raczej divinitas?
³⁴Sermones super “Gloria”, s. 31, w. 14–15. Rozumiem, że połączenie tego, co się wzajemnie

wyklucza, przedstawia i uzmysłowia ludziom cudowne połączenie dwu natur w Chrystusie. Nie
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non habens similem nec secundam³⁵, genuit in tempore Filium a Patre natum
ante saecula³⁶. Et qui a Patre semper generabatur, generatur nec cessat aut ces-
sare potest generari³⁷, verus Deus de Deo, lumen de lumine³⁸, Verbum de Patre.
Numquid enim non est magna haec dies et stupenda, in qua montes stillabant
dulcedinem et colles fluxerunt lac et mel³⁹, in qua rorantibus caelis iustus⁴⁰ iu-
stificans et salvator descendit sicut pluvia in vellus⁴¹. Aperta est terra et genuit
salvatorem⁴², orta est abundantia pacis⁴³ a Deo, quod nato Dei Filio iam habitat
lupus cum agno [...]. Haec quippe est dies magna, in qua ortus est sol iustitiae
Christus, Deus noster, in qua puer natus est nobis et filius datus est nobis⁴⁴ [...],
qui est admirabilis Deus, princeps pacis, pater futuri saeculi, cuius regni non erit
finis⁴⁵.

Akcent nie pada tutaj wyłącznie i specjalnie na jedno określone wydarzenie —
ani na przedwieczne zrodzenie Słowa z Ojca, ani na narodziny Syna w czasie,
ani na żaden inny fakt szczególniejszy — ale na wszystkie te fakty razem wzię-
te, które d z i s i a j dopiero nabierają prawdziwego znaczenia i d z i s i a j dopiero
ten wieloraki sens objawiają. „Dzisiaj”, skoro nie posługując się nawet przysłów-
kiem hodie autor mówi wskazując: Adest dies, to znaczy „Oto dzień” albo „Tego
oto dnia”. Dzień ten jest następnie przedmiotem długiego opisu, ponieważ jest

widzę tylko ostrości przeciwstawienia aeternum–antiquum, skoro w łacinie biblijnej antiquus mo-
że również oznaczać Boga, ani dwukrotnego łączenia deitas z naturami jej i sobie wzajemnie ob-
cymi. Nie jest w konsekwencji dostatecznie jasne, czy dla Stanisława boskość w ten sam sposób
łączy się z sianem, co z człowieczeństwem. Z tych powodów tekst wydaje mi się niepewny.

³⁵Tamże, s. 31, w. 18–19. Zob. drugą antyfonę na Laudes Bożego Narodzenia: „Genuit puer-
pera Regem, cui nomen aeternum, et gaudia matris habens cum virginitatis honore: nec primam
similem visa est, nec habere sequentem, alleluia”.

³⁶Tamże, s. 31, w. 19–20. Credo mszalne: „Et ex Patre natum ante omnia saecula”.
³⁷W podstawie wydania (BJ rkps 191, f. 146r) jest generari. Wydanie ma generati.
³⁸Tamże, s. 31, w. 21–22. Credo mszalne: „Deum de Deo, lumen de lumine”.
³⁹Tamże, s. 31, w. 23–24. Joel 3,18: „Et erit in die illa, stillabunt montes dulcedinem, et colles

fluent lacte”.
⁴⁰Tamże, s. 31, w. 24–25. Aluzja do introitus adwentowego Rorate caeli desuper, et nubes pluant

iustum, z Izajasza 45,8.
⁴¹Tamże, s. 31, w. 25–26; Stanisław cytuje Ps 71,6, jak to już odnotował Zawadzki. Dodam

tylko, że psalm 71 czytany był w czasie Laudes Bożego Narodzenia.
⁴²Ciąg dalszy (por. przyp. 40) introitus z niedzieli adwentowych Rorate caeli, gdzie czytamy:

„aperiatur terra, et germinet Salvatorem”. Zawadzki słusznie notuje Iz 45,8.
⁴³Ps 71,7, jak to odnotował Zawadzki. Werset został wykorzystany do antyfony 5 na jutrznię

Bożego Narodzenia: „Orietur in diebus Domini abundantia pacis, et dominabitur”.
⁴⁴Sermones super “Gloria”, s. 32, w. 1–2: Izajasz 9,6, jak notuje Zawadzki; werset wyjęty z pierw-

szego czytania na jutrznię i wykorzystany w antyfonie 5 na Laudes oraz w introitus trzeciej mszy
na Boże Narodzenie. Pierwsza część zdania: „ortus est […] Deus noster” nawiązuje do tekstów
liturgicznych z mszy i oficjum o Matce Bożej.

⁴⁵Tamże, s. 32, w. 3–4; por. s. 165, przypis do w. 1–4. Cytat idzie częściowo za introitus
z drugiej mszy bożonarodzeniowej: „Admirabilis Deus, Princeps pacis, Pater futuri saeculi, cuius
regni non erit finis”.
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to dzień Bożego Narodzenia. Rzeczywiście, na przestrzeni 35 pierwszych linii
kazania rzeczownik „dzień”, a nawet dokładniej: „ten dzień” powtarza się dzie-
sięciokrotnie i dziewięć razy pojawia się też zastępujący ten rzeczownik zaimek
„który”. To właśnie tego dnia aniołowie śpiewali po raz pierwszy Gloria: „Haec
est dies laetabunda angelis, nam in ea canebant canticum novum in mundo, di-
centes »Gloria« etc.”⁴⁶. Skarbimierczyk nie poprzestał na tym, lecz z tych 35 po-
czątkowych linii stworzył niezwykle gęstą sieć odniesień do tekstów mszalnych
i brewiarzowych liturgii bożonarodzeniowej. W następnych kazaniach teksty
liturgii bożonarodzeniowej są znacznie rzadziej przywoływane. Inwokacja Rex
pacificus z pierwszej antyfony pierwszych Nieszporów Bożego Narodzenia poja-
wi się w kazaniach IV i V⁴⁷. Lecz te dwa ostatnie kazania mają za temat werset
drugi hymnu: „et in terra pax hominibus bonae voluntatis”. Mamy więc tu je-
dynie wspomnienie liturgii bożonarodzeniowej, ponieważ słowa komentowane
mieli słyszeć pasterze w noc Bożego Narodzenia. Zarówno więc akcent położo-
ny na „dniu dzisiejszym”, jak i owa mnogość aluzji i odniesień do liturgii każą
nam przyjąć dzień Bożego Narodzenia jako datę dzienną pierwszego kazania
cyklu na Gloria.

Przy założeniu, że to pierwsze kazanie wiąże się z jubileuszem roku 1390,
byłoby zatem głoszone w sam dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia 1389 roku,
czyli zarazem w pierwszy dzień Roku Jubileuszowego⁴⁸. Całkowicie niezrozu-
miały jest w tej sytuacji brak jakiejkolwiek aluzji do jubileuszu, do odpuszcze-
nia grzechów i kar we wszystkich trzech kazaniach bożonarodzeniowych cyklu
na Gloria. Pamiętamy przecież, że Stanisław przygotowywał się bardzo aktyw-
nie do owego jubileuszu i był już wówczas autorem trzech kazań De materia
indulgentiarum oraz pisał uniwersytecką Repetitio na ten sam temat. Był więc
dobrze przygotowany do mówienia o odpustach na początek jubileuszu, lecz
takiego kazania nie ma w zbiorze kazań na Gloria. W chwili głoszenia kazania
pierwszego jubileusz nie rozpoczął się zgodnie z przewidywaniami albo w ogó-
le jeszcze się nie rozpoczął⁴⁹. Nie jest to, oczywiście, dowód decydujący, ale
proponowane ustalenia mocno osłabiają tezę Romana Zawadzkiego i zdają się
przemawiać raczej za hipotezą tu proponowaną, że mianowicie hymn Gloria in
excelsis z kościelnym jubileuszem zwiąże dopiero kazanie piąte, przewidziane

⁴⁶Tamże, s. 32, w. 4–6.
⁴⁷Sermones super “Gloria”, s. 46, w. 3 oraz s. 53, w. 34–35. Syntagma rex pacificus powtarza się

parokrotnie w cyklu.
⁴⁸Otwarcie jubileuszu 1390 r. przez papieża Bonifacego IX miało miejsce w Rzymie właśnie

w dzień Bożego Narodzenia — 25 grudnia 1389 r. Zob. A. SACHETNIK, Prośba świętej Jadwigi,
s. 254. Związek kazania z liturgią jest oczywisty i niezależny od odpowiedzi na pytanie, czy
kazania te zostały kiedykolwiek wygłoszone. Przyjmując, że nie były one głoszone, pozostaje
rzeczą oczywistą, że pierwsze z nich zostało przewidziane na pierwszą mszę bożonarodzeniową.

⁴⁹Na tej samej zasadzie wykluczamy związek kazań na Gloria z jubileuszem krakowskim 1392.
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prawdopodobnie na uroczystości Wielkiego Czwartku lub Wielkiego Piątku,
a więc w terminie planowanego początku jubileuszu roku 1393 w Pradze.

4. KAZANIE V I ROK JUBILEUSZOWY 1393

Pozostaje nam ostatnia droga prowadząca do ustalenia przynajmniej prawdopo-
dobnego związku kazania V na Gloria z liturgią dnia, podobnie jak to zostało
wypróbowane wcześniej w odniesieniu do kazań na Boże Narodzenie. Oczywi-
ście sukcesem będzie ustalenie hipotetycznej daty dziennej, a w konsekwencji
także rocznej, kazania.

Długie i wielowątkowe kazanie piąte (w cytowanym wydaniu s. 53–68) roz-
wija się jako wieloraki sposób charakteryzowania i opisu tego, czym jest „pokój
dany na ziemi ludziom dobrej woli”. Tekst jest więc całkowicie zgodny z kolej-
nym tematem, czyli urywkiem hymnu Gloria in excelsis (Łk 2,14): „Et in terra
pax hominibus bonae voluntatis”. Choć temat to par excellence bożonarodzenio-
wy, bo wyjęty ze śpiewu „wojsk anielskich”, unoszących się nad betlejemskimi
pasterzami i nad ich trzodami, myśl Stanisława biegnie w innym kierunku. Po-
kój ten, to jest pokój dany ludziom dobrej woli, występuje w różnych postaciach
i naznaczony jest różnymi cechami życia duchowego i religijnego. Jest bowiem
czymś (1) niezwykle rzadkim, (2) pełnym łaskawej dobroci, (3) źródłem sło-
dyczy, (4) czymś pożytecznym, (5) dowodem ogromnej miłości, (6) wielkim
darem boskim i wreszcie (7) celem życia każdego chrześcijanina⁵⁰. Kazanie roz-
wija kolejno każdy z tych punktów, z których tylko dwa pierwsze oraz piąty
bezpośrednio nas tutaj zainteresują (A–C).

A — W punkcie pierwszym czytamy, że pokój, owo niesłychanie rzadkie dobro,
dany jest ludziom dobrej woli po przyjściu „Króla pokoju”. Jest on też zarazem
zapowiedzią i przedsmakiem przyszłych niewypowiedzianych radości oraz tym
pokojem, który Chrystus przyniósł na ziemię, aby ludzie, porzuciwszy grzechy,

⁵⁰Sermones super “Gloria”, s. 53, w. 27–31: „[…] pax in terra data hominibus bonae voluntatis
est multum rara, pietate plena, dulcedine stillans, utilitate fulgens, argumentum amoris immensi,
donum magnum Dei, finis cuiuslibet christiani”. Warto może zauważyć pewną nieoczekiwaną
zbieżność. Stanisław ze Skarbimierza napisał w swym kazaniu V: „Jak bowiem źródło wiedzie na
wysokość, gdzie się rodzi, tak też Słowo Boże prowadzi do Boga, który jest życiem wiecznym”
(s. 57, w. 30–32: „Sicut enim fons ducit ad altum suae originis, ita verbum Dei ad Deum, qui est
vita aeterna”), a podobnie Jan Paweł II w Tryptyku rzymskim, Kraków: Wydawnictwo Literac-
kie, 2003, s. 11: „Jeżeli chcesz znaleźć źródło, / musisz iść do góry, pod prąd”. Jest interesujące
i chyba ważne, że prawie w każdym z tych siedmiu punktów znajduje się nawiązanie do misji
kaznodziejskiej, do samej tej sztuki, do dobrego lub złego jej uprawiania.
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mogli się nim radować. Ze względu na proste piękno tekstu i jego mocne osa-
dzenie w teologii przepisuję słowa oryginału⁵¹:

Ecce quippe discurrendo per singula, rara videtur haec pax, quam obtulit Chri-
stus in sua nativitate. Rarum quippe dicimus, quod est insolitum. Haec autem
pax non nisi nato rege pacifico venit e caelo hominibus bonae voluntatis. Et quia
rara — debet esse cara, grata et accepta. Non enim dedit eam aut dare potuit
nisi Deus, non efficere nisi Patris Unigenitus. Sed Deus nescit dare modica aut
parva. Ideoque, quia a magno venit et a magno procedit et descendit, est magna
et cum magna gratitudine conservanda. Est quippe pax ista figura: initium seu
praelibatio quaedam futurae pacis, quae exsuperat omnem sensum angelicum et
humanum. Est illa pax, quam natus a Patre ante saecula, dum advenisset pleni-
tudo natus ex Virgine ex tempore, factus sub Lege, obtulit nascendo hominibus
bonae voluntatis. Obtulit, ut omnis, qui bellum commisit contra Omnipotentem
aut contempsit Altissimum, ad inimicum Dei per carnis desideria declinando,
per Christum tamquam mediatorem Dei et hominum pacem reduceret omnis-
que profugus a patria et expulsus veniente regis Filio in mundum, per strepam
suae humanitatis tenens, pace gauderet.

Dopiero teraz się dowiadujemy, dlaczego pokój, o którym mowa, jest czymś
tak rzadkim i tak nadzwyczajnym dobrem, mianowicie dlatego, że jest on dale-
kim skutkiem jednostkowych, lecz niezwykłych faktów: zrodzenia Jednorodzo-
nego i Jego wcielenia na czas życia ziemskiego. Te wielkie sprawy mogą mieć
za autora tylko Boga, który „nie potrafi dawać niewiele lub coś płochego jedy-
nie”. Owa wielkość i wspaniałomyślność Boga, a wreszcie owa misja Pośrednika
między człowiekiem i Bogiem pozwalają ufać w przebaczenie każdej winy. Co,
patrząc po ludzku na te sprawy, jest zjawiskiem nader rzadkim. Z tego też po-
wodu kaznodzieja zwraca się bezpośrednio do grzeszników (niby to obecnych
na kazaniu)⁵²:

Dlatego to mordercy, złodzieje i rabusie, wy, którzy z powodu wielorakich
zbrodni jesteście pozbawieni łaski Boga Ojca, wykluczeni z Miasta niebieskiego

⁵¹Sermones super “Gloria”, s. 53, w. 32 — s. 54, w. 16. Tu czytamy aluzję do Bożego Narodzenia,
przyczyny „rzadkości” tego wyjątkowego pokoju.

⁵²Tamże, s. 54, w. 16–31: „Unde omnes homicidae, fures et latrones, qui propter varia facta
a gratia Dei Patris et civitate superna foris estis exclusi et pondere fatigati, currite ad Dei Filium,
nam ipse inquit (Mt 11,28): »Venite ad me omnes qui onerati estis et ego reficiam vos«. Piissimus
siquidem est nec ullum abicit, nisi volentem, sicut ipse ait (Io 6,37): »Omne, quod ad me veniet,
non eiciam foras«. Et ideo expulsi a rege altissimo accurrite ad Filium eius interim, quod a n n u s
d u r a t i u b i l a e u s e t r e m i s s i on i s. Quis scit enim, si convertatur et ignoscat Deus et relinquat
post se benedictionem? Alioquin c e s s a n t e i u b i l a e o et superveniente mortis nubilo redigemini
in perpetuam servitutem et incedetis in tenebras exteriores, ubi fletus et stridor dentium, ubi nulla
evasio, nulla remissio, sed dampnatio aeterna”. Gdyby przyjąć za R.M. Zawadzkim, że kazania
na Gloria są skierowane głównie do praskiego kleru, użycie drugiej osoby liczby mnogiej byłoby
po prostu obraźliwe: „wy, rabusie, zbóje i złodzieje, jacy tam gdzie jesteście”.



276 ZENON KAŁUŻA

i utrudzeni ciężarami, biegnijcie do Syna Bożego, bo on sam mówi (Mt 11, 28):
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obarczeni jesteście, a ja was ochłodzę”. Naj-
łaskawszy jest i odrzuca tylko tych, którzy chcą być odrzuceni, jak sam mówi
( J 6,37): „Wszystkiego, co do mnie przychodzi, precz nie wyrzucę”. Dlatego od-
pędzeni od Najwyższego Króla śpieszcie tymczasem do jego Syna, p ó k i t r w a
r o k j u b i l e u s z o w e g o o d p u s t u. Albowiem kto wie, czy Bóg się odwróci,
przebaczy i pozostawi błogosławieństwo za sobą... W przeciwnym razie, p o
u s t a n i u j u b i l e u s z u i nadejściu śmiertelnej chmury, powrócicie w wieczną nie-
wolę i wejdziecie w ciemności zewnętrzne, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów⁵³:
skąd nie ma powrotu, gdzie nie znajdziesz odpuszczenia, ale wieczne potępienie.

Niepiękna to proza i myśl niegłęboka, oparta na pośpiesznym czytaniu albo ra-
czej na niesprawdzonym łączeniu wersetów Pisma. Odniesienie wersetu Ma-
teusza (11,28) do rabusiów, złodziei i morderców, czyli do najgroźniejszych
w ludzkiej społeczności przestępców, jest zwyczajną przesadą interpretacyjną,
popartą cytatem skróconym, któremu nadaje się sens straszliwie zacieśniony.
Fakt to tym bardziej zaskakujący, że tak zniekształcony tekst wsparty jest „sfał-
szowanym” alegatem Jana (6,37), to znaczy obciętym w miejscu zasadniczym.
Oto wersja integralna pierwszego cytatu (Mt 11,28): „Pójdźcie do mnie w s z y -
s c y, którzy p r a c u j e c i e i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę”; oraz Ewangelii
Jana (6,37): „Wszystko, co m i d a j e O j c i e c, do mnie przyjdzie, a t e go, c o
d o m n i e p r z yc h o d z i, precz nie wyrzucę”⁵⁴. Gdyby Stanisław cytował do-
słownie, nie mógłby wersetu Mateusza odnieść do bandytów i rabusiów, wszak
swe zajęcie tylko oni nazwać mogliby pracą. A znowu Jan mówi zupełnie co in-
nego, niż mu to imputuje kaznodzieja. Nie mniej zaskakujące jest zakończenie
przytoczonego tekstu, gdzie początkujący kanonista i początkujący kaznodzieja
zdaje się sugerować, że nie ma czy nie będzie zbawienia poza jubileuszem, czyli
po okresie jubileuszu. Cytat ten upewnia nas, że kazanie było gotowe na czas
jubileuszu. Tak oto się tłumaczy pierwsza postać, czyli rzadkość pokoju i jego
niezwykłość⁵⁵.

Przeciwko takiemu lekkiemu i błędnemu rozumieniu odpustów jubileuszo-
wych występowali w kazaniach poważni i gorliwi kaznodzieje prascy, jak m.in.
wspomniany już mistrz Stefan z Kolina, który powołując się na glosę Jana Mni-
cha⁵⁶, z naciskiem przypominał cztery warunki konieczne do odpuszczenia kary:

⁵³Mt 8,12: „Filii autem regni eicientur in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium”;
zob. też Mt 22,13; 25,30.

⁵⁴Cytuję Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim J. Wujka T.J. Tekst
poprawili: Stary Testament ks. S. Styś, Nowy Testament ks. J. Rostworowski, Kraków 1935.

⁵⁵Sermones super „Gloria”, s. 53, w. 32 — s. 54, w. 1: „Ecce quippe discurrendo” aż do: „grata
et accepta”, całość przytaczam w tekście głównym przy przyp. 51.

⁵⁶ Ioannes Monachus ( Jean Le Moine), ur. ok. 1250 w Crécy, zm. przed 23 czerwca 1303
w Awinionie. Studia uwieńczone doktoratem obojga praw odbył w Paryżu. Pracował w Rocie
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(1) autorytet udzielającego odpuszczenie; (2) serce skruszone i pokora penitenta;
(3) godziwy cel, czyli chluba wiary katolickiej i cześć należna Bogu; (4) charakter
utylitarny odpuszczenia, czyli troska o zbawienie duszy⁵⁷. Okazuje się, że wbrew
skąpemu przekazowi w dziele De Vooghta, Mateusz z Krakowa, w komentarzu

Rzymskiej u boku Bonifacego VIII i Celestyna V, który mianował go kardynałem. Jest auto-
rem komentarza do Liber Sextus Bonifacego VIII (Johannis Monachi Apparatus super Decretales,
wydanego pod tytułem: Glossa aurea nobis priori loco super Sexto Decretalium libro addita per Rev.
D. D. Johannem Monachum Picardum, w Paryżu w 1535 r. oraz w Wenecji w 1585 i 1602 r.;
współczesny reprint wydania paryskiego Aalen: Scientia Verlag, 1968). Przypisuje mu się szesna-
ście glos do Extravagantes communes wydanych przez Jeana Chappuis w 1582. Zob.: F. LAJARD,
Jean Le Moine, cardinal, canoniste, w: Histoire littéraire de la France, t. 27, Paris: Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 1877, s. 201–224; H. FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VIII, Mün-
ster i. W., 1902, s. 126–145 (na s. C–CXVI wydanie Glosy Jana Mnicha do bulli Bonifacego
VIII Unam sanctam); L. HÖDL: Der Kommentar des Kardinals Johannes Monachus zur Dekretale
Super Cathedram des Papstes Bonifatius VIII. (18. Februar 1300), „Revue Mabillon”, nouvelle série
16 (t. 77), 2005, s. 133–178 (na s. 161–178 wydanie Jana Mnicha Apparatus doctrinalis ‘Super
Cathedram’); B. TIERNEY, Foundations of the Conciliar Theory, Cambridge University Press, 1955
(Reprint 1968), s. wg indeksu, w szczególności s. 180–191 i 260; S. STELLING-MICHAUD, Jean Le
Moine ou JoannesMonachus, w: Dictionnaire de Droit canonique, sous la rédaction de R. Naz, t. VI,
Paris: Letouzey et Ané, 1957, kol. 112–113; G. MINNUCCI, La Bolla d’indizione di Bonifacio VIII
e il commento di Giovanni Monaco. Ponieważ aktualnie nie mogę pracować w bibliotekach, cyto-
wane tu wydanie Glosy Jana Mnicha do Antiquorum Bonifacego VIII (Lugduni 1584) oraz pracę
Giovanniego Minnucci sprokurował mi drogą elektroniczną prof. Dragos Calma z uniwersytetu
w Dublinie, za co wyrażam mu serdeczną wdzięczność.

⁵⁷Kazanie Caute ambuletis, s. 873, gdzie Stefan z Kolina powołuje się na Glosę Jana Mnicha
do konstytucji Antiquorum Bonifacego VIII (zob. niżej, przyp. 64). Te cztery warunki są nastę-
pujące: „Glossa, que videtur esse Johannis Monachi super constitutionem Bonifatii VIII […]
dicit quattuor conditiones principales ad hoc pertinere, ut indulgentiarum gratiae suum debitum
sortiantur effectum. Prima est auctoritas in conferente […]. Illa secunda conditio est idoneitas
in recipiente […]. Tertia est pietas in fine […]. Quarta est utilitas in opere”. Ten sam tekst cy-
tuję obszerniej przy przyp. 64. G. MINNUCCI (La Bolla d’indizione di Bonifacio VIII, s. 228–229)
podkreśla mocne powiązanie odpustów z sakramentem spowiedzi, ale wylicza pięć warunków do
spełnienia: „Affinché le indulgenze abbiano effettivo valore debbono possedere alcuni requisiti
essenziali: «requiritur enim auctoritas in concedente, idoneitas in recipiente, pietas in fine, utili-
tas in opere, et quintum quod addi potest, congruitas in tremore”. Powołując się na tę samą glosę,
mistrz Stefan objaśnia pierwszy warunek: „De eadem tamen auctoritate dicit idem Glossator
quod, licet papa plenitudinem habeat potestatis in ecclesia, illam tamen non habet ut dominus, sed
ut minister et dispensator domini principalis. Unde licet papa non habeat superiorem in terris,
illum tamen habet in caelis”. Owa pełnia władzy (duchowej?) winna być miarkowana rozumem
(ut potestas sub ratione restringatur). H. FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VIII, s. 138 i nast. szki-
cuje zręby eklezjologii Jana Mnicha. Walter Ullmann zwraca uwagę na definicję Kościoła tego
samego glosatora Jana: „Ecclesia Romana non censetur esse solus papa, sed ipse papa cum car-
dinalibus, qui sunt pars corporis papae seu ecclesiae”; zob. jego The Papacy and Political Ideas in
the Middle Ages, London: Variorum, 1976, XV, s. 28, przyp. 69. Zdaniem Ullmanna jest to dok-
tryna wszystkich ówczesnych kardynałów kanonistów. Zob. także W. ULLMANN, The Growth of
Papal Government in the Middle Ages, London: Methuen, 1970, s. 456, n. 1. Pojęcie rozdawcy
(dispensator) pochodzi z 1 Listu do Koryntian (4,1: dispensator mysteriorum Dei).
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dodanym do ostatniego z czterech warunków, ujawnia zasadniczo teologiczny
charakter swojego spojrzenia na ową utilitas, na korzyści, które winny płynąć
z uzyskanego odpustu. Taka korzyścią jest łaska, mówi Mateusz, zapewniająca
człowiekowi zbawienie, a nie jakieś odpusty bez łaski⁵⁸:

Et est valde notandum quod, quia per indulgentias non dimittitur vel remitti-
tur nisi poena, quisquis principaliter hoc quaerit in indulgentiis, quod per eas
datur videlicet remissio poenae, ille non est capax indulgenciarum, quia quili-
bet debet principaliter gloriam Dei quaerere et aeternam salutem suam. Potest
tamen homo bene et meritorie quaerere remissionem poenae, non principaliter,
sed propter accelerationem visionis domini, ut non diu post mortem careat bea-
tifica Dei visione vel ex aliqua alia bona causa finali. Et ideo homines deberent
magis esse solliciti, quod obtinerent Dei gratiam, quam quod mererentur indul-
gentiam, quia indulgentiae sine gratia non veniunt, sed gratia gratum faciens
semper sufficit ad salutem.

B — Drugą cechą pokoju ludzi dobrej woli jest łaskawa dobroć (pietas plena),
ta, której Chrystus uczył wszystkich, niewierzących i wierzących, grzeszników
i sprawiedliwych, tych, którzy byli „daleko” od Niego, i tych, którzy byli „bli-
sko” (Ef 2,17): „Et veniens evangelizavit pacem vobis qui longe fuistis, et pa-
cem iis qui prope”⁵⁹. W pewnej chwili Skarbimierczyk zwraca się bezpośrednio
do słuchaczy (dilectissimi), aby im wyjaśnić, dlaczego powinni się bardzo pilnie
wsłuchiwać w słowa pokoju, czyli w naukę Jezusa, i dlaczego słowa te powinny
być słyszalne. Są ku temu cztery powody⁶⁰:

Quare, dilectissimi, cum omni diligentia audite verbum pacis tum propter prae-
dicantis vel docentis auctoritatem, tum propter materiae veritatem, tum propter
formae facilitatem, tum propter finis utilitatem.

Stanisław nie ujawnia, że w sposób możliwie najzwięźlejszy poucza słuchaczy
o czterech warunkach uzyskania zarówno odpuszczenia grzechów na spowiedzi,
jak i odpustu jubileuszowego dopiero co wspomnianego. Owe warunki stały

⁵⁸Fragment kazania Facite vobis amicos de mammona, wyd. P. De Vooght, s. 875. W tytule ła-
cińskim na s. 874 powinno być Matthaei (Matthie) de Cracovia. Mateusz wydaje się podkreślać
ważną ideę Jana Mnicha, że przez odpuszcznie rozumie się nie element ilościowy (liczbę odpusz-
czonych grzechów), ale naturę samego aktu, czyli łaskę: „quod in concessione indulgentiae non
attenditur quantitas operis, sed genus operis, indulgentia enim principaliter respicit gratiam, non
meritum, alias non diceretur indulgentia”, G. MINNUCCI, La Bolla d’indizione di Bonifacio VIII,
s. 230.

⁵⁹Sermones super „Gloria”, s. 54, w. 32 — s. 55, w. 24. Ostatni wiersz tej partii tekstu („docuit
in sua praedicatione”) uzgodniłem z wierszem 33 ze s. 54.

⁶⁰Tamże, s. 55, w. 25–28.
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się teraz racjami, dla których warto pilnie się wsłuchiwać, to znaczy ze zrozu-
mieniem, w słowo Boże. Aby dobrze zrozumieć poglądy i postawę Stanisława
wobec odpustów roku jubileuszowego, powinniśmy się teraz uważnie przyjrzeć
pierwszej z owych racji — autorytetowi kaznodziei i każdego, kto w Kościele
cieszy się publicznie powagą nauczyciela lub kaznodziei: praedicantis vel docentis
auctoritas. Stefan z Kolina, który będzie teraz najlepszym punktem odniesienia,
ma dla czterech warunków-racji nieco odmienne nazwy, ale poglądy obu ka-
znodziejów są w tym punkcie zbieżne. Obaj, Stanisław i Stefan, reprezentują tę
samą szkołę czy tendencję praskich uczonych zaangażowanych w spór o zakres
tego, co może być odpuszczone w roku jubileuszowym. Spór wywołała bulla
jubileuszowa proklamowana przez papieża Bonifacego IX w 1393 roku, w któ-
rej znalazły się zapewnienia o „plena remissio omnium peccatorum”. Przeciwko
formule użytej przez Bonifacego wystąpili wybitni teologowie prascy: śląski do-
minikanin Henryk Bitterfeld z Brzegu († 1399), autor traktatu De largitione et
virtute indulgentiarum anni iubilaei, z którego Paul De Vooght wydał kwestię
Quid sit plena remissio peccatorum⁶¹; wspomniany wielokrotnie Stefan z Kolina
(† 1409), autor m.in. kazania synodalnego Caute ambuletis⁶²; oraz polski teolog
Mateusz z Krakowa († 1410), którego reprezentuje w dziele De Vooghta krótki
fragment kazania Facite vobis amicos de mammona⁶³.

Wiedza o „czterech warunkach” jest wspólna tym teologom i dekretystom
praskim ostatniego dwudziestolecia XIV wieku. Trudno więc ustalić zależności
tekstowe między nimi, idzie tu bowiem raczej o identyczność doktryny wywo-
dzącej się z tego samego źródła, ujawnionego przez Paula De Vooghta. Jest nim
glosa Jana Mnicha do konstytucji Antiquorum Bonifacego VIII. Jasno i wyraźnie
odsyła do niej tekst kazania Stefana z Kolina⁶⁴:

Pro quo est advertendum quod Glossa, quae videtur esse Johannis Monachi super
constitutionem Bonifatii VIII, quae est Antiquorum habet fida relatio, dicit quat-
tuor conditiones principales ad hoc pertinere ut indulgentiarum gratiae suum
debitum sortiantur effectum.

⁶¹Opieram się na: P. DE VOOGHT, L’Hérésie de Jean Huss, t. II, s. 852–858; na s. 859–871
wydanie Quid sit plena remissio peccatorum.

⁶² Jw., s. 855–856, 871–874 (fragment kazania Caute ambuletis). P. SPUNAR, Repertorium aucto-
rum Bohemorum, t. I, s. 89, nr 189, datuje to kazanie na lata 1393–94. Stefan był też kaznodzieją
w Kaplicy Betlejemskiej w Pradze, a jego bezpośrednim następcą został Jan Hus. Stefan z Kolina
krytykuje głównie kaznodziejów jubileuszowych, prawdopodobnie z zakonów mendykanckich,
za ich schlebianie grzesznikom (vento/oleo adulationis) dla zysków w gotówce.

⁶³P. DE VOOGHT, L’Hérésie de Jean Huss, t. II, s. 856–857, 874–875.
⁶⁴Tamże, s. 873; tu w przypisie informacje o wydaniu konstytucji: Extravagantes communes, l. V,

tit. IX, De poenitentiis et remissionibus, c. 1 (Friedberg, II, col. 1303–1304). Cytuje ją S. Wielgus
w wydaniu Repetitio, s. 17, przyp. 13. H. FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VIII, s. 130–131, zalicza
Glosę do Antiquorum do dzieł Jana Mnicha i datuje ją na Rok Jubileuszowy 1300.
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Prima est auctoritas in conferente sive in dante indulgentias. Quam quidem in
Petro et eius successoribus esse et fuisse plenarie nullus omnino sane fidei habet
dubitare. De eadem tamen auctoritate dicit idem Glossator quod, licet papa ple-
nitudinem habeat potestatis in ecclesiam, illam tamen non habeat ut dominus
sed ut minister et dispensator domini principalis⁶⁵. Unde licet papa non habeat
superiorem in terris, illum tamen habet in caelis. Et subditur ibidem quod di-
spensatio talium bonorum fieri non debet, nisi in illis in quibus verisimiliter ap-
paret quod dominus, cui sunt bona, consensum adhiberet, ita ut potestas ratione
restringitur. De quo habetur II q. 3.
Illa secunda conditio est idoneitas in recipiente, hoc est, quod assit cor contritum
et humile, nam actus activorum sunt in patiente praedisposito, et <De> anima,
de cuius idoneitate Christi fideles praecipue instrui deberent. Sed praememorati
quaestores habito sive intento, scilicet quaestu pecuniae, cetera salutem animae
concernentia penitus non advertunt.
Tertia est pietas in fine. Hoc est ut per indulgentias attendatur exaltatio fidei
catholicae et honor Dei.
Quarta est utilitas in opere, id est, ut salus animarum Christi fidelium rebus
omnibus et suis praeponitur. Si vero alius finis, scilicet pecuniae vel quaestus
quaeritur tunc, ut dicit idem doctor, confessio simpliciter non valeret.

Informacje Skarbimierczyka, młodego jeszcze prawnika, pochodzą raczej bez-
pośrednio, niż pośrednio, z glosy Jana Mnicha do konstytucji Antiquorum Boni-
facego VIII. Wiadomo przecież, że miał w rękach samą tę konstytucję z glosą
pewnego Jana, co upamiętnia właśnie jego wcześniejsza Repetitio⁶⁶. Redagując
ową Repetitio, Stanisław znał już te same cztery warunki konieczne do powro-
tu do łaski i do otrzymania odpustu. On je tylko po swojemu uporządkował
w kwestii 21 Repetitio: Quae requiruntur ad hoc, quod indulgentiae prosint? Tu

⁶⁵H. FINKE, Aus denTagenBonifaz VIII, s. 138, przypisuje Janowi Mnichowi identyczną opinię
lekko rozwiniętą: „Licet papa habeat plenitudinem potestatis quantum ad omnia bona ecclesia-
stica temporalia et spiritualia, non tamen habet illam ut dominus sed ut minister et dispensator
domini principalis”. Zob. IOANNES MONACHUS, Glossa in Antiquorum Bonifacii VIII, w: Liber
sextus DecretaliumD. Bonifacii Papae VIII, Clementis Papae V Constitutiones, Extravagantes tum vi-
gintiD. Joannis PapaeXXII tum communes, Lugduni 1584, col. 343–351, cytat pochodzi z col. 347,
w. 57–59.

⁶⁶S. WIELGUS, Krytyczna edycja, s. 17, w. 13–14: „item notavit Johannes, ‘Moriati’ in extrava-
ganti Antiquorum Bonifacii VIII”. Tak Skarbimierczyk zamyka odpowiedź na kwestię: “Utrum
papa vel alius praelatus, ut episcopus, sine (sive wyd.) dispensatione seu donatione thesauri ec-
clesiae, ex potestate absoluta clavium, poterit relaxare poenas peccatorum?” Słowa „Moriati”,
oznaczonego w wydaniu jako glosowane przez Jana, nie ma w konstytucji Antiquorum. Zdaje
się błędną lekcją słowa „Monachi” albo „Monachus”, wszak Jan Mnich jest autorem glosy do tej
właśnie konstytucji. Proponowana tutaj poprawka daje sens taki oto: „Notavit Johannes Monachi
in extravaganti Antiquorum…” i harmonizuje ze źródłem do miejsca zidentyfikowanym w przy-
pisie 13 przez S. Wielgusa. Dr Włodzimierz Zega sprawdził na moją prośbę to wątpliwe miejsce
w rękopisie wrocławskim, który zamiast Moriati ma: Monachi.
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po wyliczeniu sześciu warunków podanych przez Innocentego IV (Innocentius
hic⁶⁷, in isto capitulo, dicit, quod sex requiruntur), opowiedział się (jak sądzę)
za stanowiskiem Jana Mnicha⁶⁸:

Dico tamen, quod quattuor sunt necessaria ad hoc, quod valeant indulgentiae.
Nam primo requiruntur duo ex parte dantis: primum est, quod habeat potesta-
tem absolvendi et ligandi; secundo requiritur utilitas ecclesiastica, scilicet quod
opus ex quo datur indulgentia, sit pium et utile et ordinabile ad honorem Dei
et ad exaltationem fidei catholicae. Et duo ex parte suscipientis, scilicet quod
sit contritus, nam secundum Philosophum, secundo De anima [II, 414a], actus
activorum sunt in patiente praedisposito⁶⁹ bene, et hoc est, quod dicitur in litte-
ris⁷⁰ indulgentiarum: „Omnibus vere poenitentibus, confessis et contritis”; infra
eodem: „Quum ex eo”. Secundum est devotio fidei, scilicet quod credat apud
ecclesiam esse hanc potestatem.

Możemy teraz przyjąć jako opinię pewną, że na parę lat przed jubileuszem 1393
roku nasz młody dekretysta studiował w Pradze razem z innymi tekstami także
konstytucję Bonifacego VIII wraz z glosą Jana Mnicha. To tyle w odniesieniu
do czterech warunków odpuszczania grzechów i odpustu⁷¹.

Pozostaniemy jednak przy pierwszym z nich, to jest przy duchownych, którzy
spowiadają, udzielają lub nie udzielają odpuszczenia, głoszą kazania pouczają-
ce o obowiązkach penitentów i warunkach otrzymania przebaczenia lub odpu-
stu. Kazanie V jest pod tym względem szczególnie interesujące, rzuca bowiem
specjalne światło na podział praskiego kleru na dobrych i złych kaznodziejów
i zdaje się wiązać z tym podziałem dysponowanie władzą odpuszczania i zatrzy-
mywania grzechów (potestas absolvendi et ligandi).

⁶⁷Tekst poprawiony na podstawie rękopisów Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka I F 285,
f. 240rb i München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14243, f. 240ra. W wydaniu błędnie hoc.

⁶⁸S. WIELGUS, Krytyczna edycja, s. 31, w. 6–17 i 18–28, jego jest też odsyłacz do De anima. Jan
Mnich jest bez wątpienia inspiratorem tego czwórpodziału warunków.

⁶⁹Tekst poprawiony na podstawie rękopisów Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka I F 285,
f. 240rb i München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14243, f. 240ra. W wydaniu błędnie pra-
edispositione.

⁷⁰Tekst poprawiony jw. W wydaniu błędnie libris.
⁷¹Chronologicznie i w ograniczeniu do podstawowej nomenklatury, te cztery warunki odpusz-

czenia grzechów i uzyskania łaski tak się przedstawiają. STANISŁAW ZE SKARBIMIERZA, Repetitio
(1389), wyd. cyt., s. 31, w. 20–28: „ex parte dantis: 1. potestas absolvendi et ligandi, 2. utilitas
ecclesiastica; ex parte suscipientis: 3. contritio, 4. devotio fidei”. STANISŁAW ZE SKARBIMIERZA,
Sermones in Gloria, sermo V (1393 ?), wyd. cyt., s. 55, w. 25–28: „1. praedicantis et docentis aucto-
ritas, 2. materiae veritas; 3. formae facilitas, 4. finis utilitas”. STEFAN Z KOLINA, Caute ambuletis
(1393–1394?), u DE VOOGHTA, L’Hérésie de Jean Huss, t. II, s. 856: „1. auctoritas in conferen-
te/dante indulgentias, 2. idoneitas in recipiente, 3. pietas in fine, 4. utilitas in opere”. Była już
o tym mowa przy przyp. 57. Cały tekst Stefana przytaczam przy przyp. 64.
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Nauczanie Stanisława zmierza w kierunku ugruntowania i ukazania wysokie-
go autorytetu (dobrego) kaznodziei. Opiera się on na serii niby równoważników
między „słowem boskim” i „słowem kapłańskim”, serii wspartej na autorytecie
słowa Bożego, czyli na Biblii. Punktem wyjściowym i fundamentem dalszego
myślenia i wnioskowania jest stwierdzenie, że to, co mówi (dobry) ksiądz na
kazaniu, w rzeczywistości mówi sam Pan Bóg. Stanisław tak to wyraża:

Inquam — audite propter docentis auctoritatem. Haec enim doctrina catholica,
quam vobis praedicamus annuntiando pacem, est ex Deo ipso inquiente: „Non
enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis”
(Mt. 10,20)⁷².

Czymże przy prawdzie słowa Bożego, czyli także kapłańskiego, jest potwierdza-
nie autentyczności pism papieskich⁷³? I znowu cytat (Ps 67,12): „Pan da słowo
zwiastującym nowinę mocą wielką” — z czego wypływać ma wniosek praktycz-
ny, że powinno się nieustraszenie „sączyć” słowo Boże w uszy królów, książąt
i tyranów. Już zresztą prorok Jeremiasz uczył, aby się możnych nie lękać, gdyż
Pan jest po stronie odważnych kaznodziejów (1,8)⁷⁴. W rezultacie tych porów-
nań i cytowań Stanisław ustala istnienie dwóch różnych grup kaznodziejów: fał-
szywych i prawdziwych głosicieli dobrej nowiny. Pierwsi lękają się siły władców
i tyranów, „prawdę zaś, którą powinni swobodnie przepowiadać, tłumią i miast
prawdą, pochlebstwem uszy tamtych leczą, częściej przytaczając bajki, niż świę-
te księgi i więcej zabiegając, aby się podobać, niż żeby przynieść owoce. I żeby
nie stracić łaski tyranów, nazbyt gorliwie posługują się pochlebstwami i uprzej-
mościami”⁷⁵. I na odwrót, z tych samych porównań i cytatów wynika, że „należy
wierzyć tym kaznodziejom, którzy rzetelnie i rozumnie nauczają, bowiem ich

⁷²Sermones super „Gloria”, s. 55, w. 28–32. Argumentacja Stanisława na rzecz autorytetu ka-
znodziejów opiera się na doktrynie o „czterech warunkach” (s. 55, w. 28 do s. 57, w. 32) i jest
skomponowana z czterech cząstek zaczynających się od Inquam: s. 55, w. 28: „Inquam [primo —
przyp. Z.K.]”: s. 56, w. 17: „Inquam [secundo — przyp. Z.K.]”; s. 57, w. 1: „Inquam tertio”;
s. 57, w. 16: „Inquam ultimo”.

⁷³Tamże, s. 55, w. 31–34: „Et quid, si littera papae censetur autentica, quanto magis littera
Dei. Iuxta quod in Psalmo (67, 12): »Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa«”.

⁷⁴Tamże, s. 55, w. 35 — s. 56, w. 1: „Et ideo audacter est auribus regum et principum et
tyrannorum quorumlibet instillanda, cuius gratia Ieremiae I [,8] dicitur: »Ne timeas a facie eorum,
quia ego tecum sum, ut eruam te«”. Mowa tu prawdopodobnie o doctrina catholica, zapowiadająca
pokój. Stanisław powołuje się ponadto na Psalm 67,12, na Jeremiasza 1,8 i na List do Efezjan
6,16–17.

⁷⁵Tamże, s. 56, w. 6–12: „Ex quo patet quod non sunt veri evangelistae aut praedicatores... qui
potentum et tyrannorum potentiam horrescentes, veritatem, quam libere annuntiare deberent,
supprimunt et pro veritate adulatione aures ipsorum leniunt; plus fabulas quam scripturas allegant
et magis intendunt, ut placeant, quam quod fructum faciant; in ore suo non nisi placentia ponunt,
ne tyrannorum gratiam amittant”.
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słowa są słowami Boga, ich chwała — pochwałą Boga, wedle słów Chrystusa
(Łk 10,16) »Kto was słucha, mnie słucha«”⁷⁶.

Drugą racją, dla której słowo Boże powinno być dobrze słyszalne, jest prawda,
którą ono w sobie niesie. A skoro z wielkim szacunkiem słucha się ziemskiego
króla, dużo większy szacunek winno się okazywać słowu Bożemu. Urwany cytat
z Listu Jakuba Apostoła (1,21), „W cichości przyjmijcie wszczepione (wam)
słowo, które może zbawić dusze wasze”, służy za przesłankę, z której wynika,
że „obrażają słowo Boże ci, którzy szemrzą przeciwko kaznodziejom, zwłaszcza
jeśli przeszkadzają im w głoszeniu kazań”⁷⁷.

Trzecią wreszcie racją jest sama sztuka przemawiania, której celem jest uła-
twienie zrozumienia słowa Bożego. Kaznodzieja więc gorąco zachęca, roztrop-
nie przekonuje, łagodnie zaklina, surowo upomina itd., czemu służyć mają wska-
zówki biblijne: Skarbimierczyk ogranicza się tu do podania dwóch przykładów,
przechodząc zaraz do obrony kaznodziejów przed ewentualną krytyką ich reto-
ryki. W odpowiedzi na takową Stanisław pokazuje, na czym polega obowiązek
kaznodziejski:

Ex quo patet, quod moneri audiens non debet si arguitur, si corripitur, si pro
vitio increpatur, nam istud est officium praedicantis⁷⁸.

Jesteśmy tu niewątpliwie świadkami początków wielkiej i świadomej siebie ak-
tywności kaznodziejskiej Stanisława. W ostatnim punkcie (utilitas) Stanisław
wyjaśnia, dlaczego słowo Boże powinno być słyszalne, a tą racją jest jego osta-
teczna użyteczność. Słowo Boże staje się bowiem użyteczne, kiedy nieoświe-
conemu daje wiedzę i oświeca go tak, jak promień słoneczny oświeca otwarty
dom. Cały ten paragraf złożony jest z pięknych porównań i pięknych cytowań
biblijnych, a kończy się znanym nam już porównaniem: „Sicut enim fons ducit
ad altum, ita verbum Dei ad Deum, qui est vita aeterna”⁷⁹. Bez wątpienia tedy
jubileusz i prawo kanoniczne dotyczące jubileuszu inspirowały pracę kaznodziei
i podkreślały jej rolę w życiu duchowym. W tej roli inspiratora jest także obecna
glosa Jana Mnicha do konstytucji Antiquorum.

⁷⁶Tamże, s. 56, w. 12–16: „Item patet, quod credendum est praedicatoribus sane praedicanti-
bus, nam ipsorum verba sunt Dei verba, et honor — Dei honor, iuxta illud Christi…”

⁷⁷Tamże, s. 56, w. 17–23: „Inquam, quod verbum Dei sane est audibile, eo quod continet in
materia veritatem. Si namque verbum regis terreni cum reverentia auditur, multo plus verbum
Dei. Hinc Jacobi primo (,21) legitur: »In mansuetudine suscipite insitum verbum, quod potest
salvare animas vestras«. Unde iniuriam verbo Dei faciunt, qui contra praedictores murmurant et
maxime, si ipsos in praedicando impediunt”.

⁷⁸Tamże, s. 57, w. 1–15; cytat łaciński z w. 13–15. Stanisław odsyła do Eklezjastesa 12,11:
„Słowa mędrców są jak ościenie”; i do Drugiego Listu do Tymoteusza 4,2: „Przepowiadaj słowo,
nalegaj w czas, nie w czas, karć, proś, łaj z wszelką cierpliwością i nauką”.

⁷⁹Zob. przyp. 50.
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Był i drugi powód, by zająć się tematem kaznodziejstwa — sytuacja politycz-
na w stolicy Czech. Przyciszonym głosem mówi Stanisław o podzielonym kle-
rze praskim, to jest o dobrych i złych kaznodziejach. Główną cechą złych jest to,
że służą wielkim panom i samemu królowi, czyli Wacławowi IV, a kazania, któ-
re głoszą, są schlebianiem panom i bawieniem ich, aby tylko utrzymać się przy
dworze i w pańskich łaskach. Podział jest czarno-biały i kolor czarny jest po
stronie tyrana, króla i panów, a także motłochu, utrudniającego życie dobrym
kaznodziejom. Jest bardzo prawdopodobne, że Stanisław przedstawia czytelni-
kowi stanowisko praskiego kleru w okresie walk Wacława IV z arcybiskupem
Jenstejnem. Jako scolaris advena, Stanisław nie mógł się wypowiedzieć jaśniej
i opowiedzieć wyraźniej po jednej ze stron zaangażowanych w spór. Stanął jed-
nak po stronie tych kapłanów, których ustami przemawia Pan Bóg. Jasne jest, że
raz jeszcze trzymał stronę mistrza Mateusza z Krakowa, zmuszonego do uciecz-
ki z Pragi najprawdopodobniej w roku 1393⁸⁰. Tak więc temat kleru w kazaniu
V inspirowany był dwoma źródłami: prawem kanonicznym oraz faktycznym sta-
nem skłócenia kleru praskiego. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa
przyjąć, że sytuacja polityczna spowodowała, iż kazanie V nie było głoszone.

C — Wielka liczba przytoczeń skrypturystycznych pochodzi z wielu ksiąg
i trudno te przytoczenia związać z jakimkolwiek świętem. Każde z nich idzie
w innym kierunku, każde — z wyjątkiem pewnego bloku alegatów z punktu
piątego, w którym Stanisław uzasadnia opinię, że pokój dany ludziom dobrej
woli jest dowodem nieskończonej miłości okazanej przez mękę Chrystusa. To
dlatego, powiada, czytamy w Liście do Efezjan 2,14, „On bowiem jest pokojem
naszym, który oboje jednym uczynił”⁸¹, i u Izajasza, 53,5: „Kaźń pokoju nasze-
go na nim”. Ów blok tworzy stosunkowo długa medytacja na temat wersetów
53,2b–5 Izajasza⁸²:

⁸⁰Przemawiające za tym argumenty przedstawiłem w artykule Metateologia Mateusza z Kra-
kowa (Rozważania wstępne nad Rationale operum divinorum), „Studia Mediewistyczne”, 20,1
(1980), s. 32–35.

⁸¹Tamże, s. 56, w. 38. Stanisław urywa tutaj cytat. Wyjaśnienie dalszego ciągu, zresztą niezwy-
kle interesującego: „zburzywszy w ciele swoim rozgradzający mur nieprzyjaźni, i zniósłszy Zakon
nieugiętych przykazań, aby czyniąc pokój, z dwóch stworzył sobie jednego nowego człowieka” —
domaga się już spekulacji i innej koncepcji pokoju niż ta, o której teraz rozprawia Stanisław.

⁸²Tamże, s. 61, w. 13–23. Na s. 62, w. 23, w tym samym cytacie Izajasza czytamy: „Quasi
absconditus cultus eius”, bez żadnej uwagi w aparacie, na s. 174. W podstawie wydania (BJ rkps
191, f. 157r) jest vultus. Tekst proroctwa Izajasza [53,2b–5] brzmi: „2 Non est species ei, neque
decor; et vidimus eum, et non erat aspectus, et desideravimus eum; 3 despectum, et novissimum
virorum, virum dolorum, et scientem infirmitatem; et quasi absconditus vultus eius et despectus,
unde nec reputavimus eum. 4 Vere languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit;
et nos reputavimus eum quasi leprosum, et percussum a Deo, et humiliatum. 5 Ipse autem vul-
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Non fuit ei — ut ipse inquit — species neque decor et vidimus eum, et non
erat aspectus, et desideravimus eum; despectum, et novissimum virorum, virum
dolorum, et scientem infirmitatem; et quasi absconditus vultus eius et despectus,
unde non reputavimus eum. Vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros
ipse portavit et nos reputavimus eum tamquam leprosum et percussum a Deo et
humiliatum. Ipse autem vulneratus est propter peccata nostra, attritus propter
scelera nostra, disciplina pacis nostrae super eum, et ipsius livore sanati sumus.

Trzy uwagi nasuwają się w związku z przytoczonym tekstem. Pierwsza z nich
dotyczy urody Jezusa. Wprawdzie Stanisław rozróżnia między dwiema Jego na-
turami i boskiej przypisuje wieczną krasę, jak tłumaczy Jakub Wujek, nie mógł-
by przecież powiedzieć o ludzkiej, że jest pozbawiona piękna, gdyby obmyślał,
pisał i głosił swoje kazanie w okresie Bożego Narodzenia⁸³. W graduale 3 z nie-
dzieli w oktawie Bożego Narodzenia Kościół śpiewa o Jezusie: „Speciosus forma
prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis” (Ps 44,3)⁸⁴. Jezus nie mógł
być piękny w niedzielę i „poczytany za trędowatego” w inny dzień tygodnia.
Sądzę więc, że kazanie V (lub ten jego fragment) nie zostało napisane przed
końcem okresu bożonarodzeniowego.

Po drugie, owe wstrząsające wersy Izajasza wykorzystane były w responso-
rium po trzecim czytaniu w Jutrzni wielkoczwartkowej: „Ecce vidimus eum non
habentem speciem, neque decorem” etc. Poszczególne frazy tego samego tekstu
Izajasza wracają kolejno we fragmentach medytacji, którą zainspirowały, nad
bolejącym Chrystusem. Oto krótki ich przegląd.

1. s. 61, w. 1 oraz s. 63, w. 15–16: „Disciplina pacis nostrae super eum” —
Is. 53,5;

2. s. 61, w. 28–29: „Christo non fuit species neque decor” — Is. 53,2;

neratus est propter peccata nostra, attritus propter scelera nostra; disciplina pacis nostrae super
eum, et ipsius livore sanati sumus”.

⁸³Tamże, s. 62, w. 30–38: „Sed re vera consonum et veritate plenum, quod Dei Filius, etsi
secundum quod Deus semper est speciosus, cuius pulchritudinem sol et luna mirantur; fortis,
coram quo omnia contremiscunt; omnipotens, qui (Rom 4,17) »vocat ea, quae non sunt, quasi
ea quae sunt«; infatigabilis, immortalis, invisibilis, impassibilis, incommutabilis, inaccessibilis,
semper vivens vita vitali; tamen secundum hominem — crucifixus, passus, mortuus et sepultus”.

⁸⁴W kazaniu na święto Jana Ewangelisty (27 grudnia) Mateusz z Krakowa wymienia szereg
powodów, dla których Jezus umiłował Jana; ostatnim z nich jest piękno oblicza apostoła: „Quinta
(sc. causa) est compositi vultus speciositas. Ps.: »Speciosus forma prae filiis hominum«”. MATE-
USZ Z KRAKOWA, Sermones de sanctis, wydała, wstępem i notami krytycznymi opatrzyła B. Chmie-
lowska, (Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia, XVII, fasc. 1),
Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1984, fasc. 1, s. 44, w. 13–14. Odnotowuję jedynie
filozoficzne rozważania nad pięknem Syna Bożego w pracy L. SOLIGNAC, Saint Bonaventure et le
« Fils très beau ». Naissance d’un transcendental approprié , w: Le beau et la beauté au moyen âge, wyd.
O. Boulnois, I. Moulin, Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2018, s. 123–145.
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3. s. 61, w. 34: „Nos vidimus Christum et non erat aspectus” — Is. 53,2;
4. s. 61, w. 38–39: „Nos — inquit propheta — consideravimus eum, despec-

tum et novissimum virorum” — Is. 53,2–3;
5. s. 62, w. 4–7: „Christum autem — inquit propheta — desideravi-

mus novissimum virorum, virum dolorum et scientem infirmitatem” —
Is. 53,2–3;

6. s. 62, w. 22–24: „Quasi absconditus vultus⁸⁵ eius et despectus, unde non
reputavimus eum” — Is. 53,3;

7. s. 63, w. 1–2: „Languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit”
— Is. 53,4;

8. s. 63, w. 7–9: „Nos reputavimus eum tamquam leprosum et vulneratum
a Deo. Ipse autem vulneratus est et cur — nisi propter peccata nostra et
attritus propter scelera nostra” — Is. 53,4–5;

9. s. 63, w. 17: „Ipsius livore sanati sumus” — Is. 53,5;
10. s. 61, w. 13: „Oblatus est, quia ipse voluit”⁸⁶ — Is. 53,7.

Po trzecie, rozważania nad Izajaszem zostały dwukrotnie przerwane, najpierw
przypomnieniem serii cierpień na Golgocie i „spłaty długu Adama”, a następnie
przeglądem serii przeciwieństw inspirowanych przez cierpiącego Boga. To tutaj
Stanisław przypomina werset 7 psalmu 21, czytanego w pierwszym nokturnie
wielkopiątkowej Jutrzni: „Ego sum vermis et non homo”⁸⁷. Medytacja ta kończy
się przypomnieniem zarówno lęku Jezusa przed śmiercią, jak i zmartwychwstania.

Zdecydowanie okres bożonarodzeniowy byłby tylko wspomnieniem, jest już
daleko za kaznodzieją i jego słuchaczami. Z punktu widzenia kalendarza ko-
ścielnego pamięć o śmierci Jezusa dominuje w kazaniu V, a teksty szeroko wy-
korzystane przez kaznodzieję sytuują kazanie w ostatnim tygodniu Wielkiego
Postu. Z historycznego punktu widzenia kazanie V jest świadectwem presji i nie-
pokojów wynikłych z okazji bulli jubileuszowej i z okazji opóźnionego powrotu
arcypasterza do swojej owczarni — praskiej katedry. Teksty liturgiczne wiążą to
kazanie z liturgią Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku.

5. ZAKOŃCZENIE

W pierwszej części niniejszej pracy zwracam uwagę na istnienie innych niż ka-
zania na Gloria pism Stanisława, w których krakowski kanonista podejmował
tematy związane z odpustami w czasie trwania tzw. lat świętych. Są to trzy

⁸⁵Zob. przyp. 82.
⁸⁶Antyfona na Laudes Wielkiego Czwartku.
⁸⁷Sermones super “Gloria”, s. 61, w. 1–10 i s. 62, w. 22–38.
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jeszcze niewydane kazania Demateria indulgentiarum oraz ogłoszona przez Sta-
nisława Wielgusa Repetitio de indulgentiis. Ponieważ repetitiones należą do ga-
tunku pism uniwersyteckich, sądzę tutaj, że owa Powtórka Stanisława powstała
w miejscu, gdzie ich autor studiował, to znaczy na praskim uniwersytecie praw-
niczym. Jej pisanie Skarbimierczyk rozpoczął między końcem kwietnia i koń-
cem października 1389 roku, na początku dziełka wspomina bowiem papieża
Urbana VI jako żyjącego jeszcze autora bulli zapowiadającej jubileusz 1390 roku
z 8 kwietnia 1389; papież ten umrze dopiero w październiku tegoż roku.

Niewiele lat później, bo już 13 stycznia 1393 roku, papież Bonifacy IX ogło-
sił na prośbę króla Wacława IV rok 1393 Rokiem Jubileuszowym dla Króle-
stwa Czeskiego. Ze względu na epidemie i wojny Czesi nie mogli tak, jak by
chcieli uczestniczyć w pielgrzymkach do Rzymu w roku 1390, z tej racji papież
Bonifacy IX proklamował dla mieszkańców Królestwa Czeskiego okres od nie-
dzieli Laetare (16 marca) do Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) ro-
ku 1393 czasem jubileuszu. Oficjalne ogłoszenie tego nowego jubileuszu uległo
jednak przesunięciu z powodu sporów króla Wacława IV z praskim arcybisku-
pem Janem Jenstejnem, który wrócił do Pragi dopiero na Niedzielę Palmową
(29 marca). Drugim źródłem niesnasek i niepokojów w Pradze były niektóre
formuły teologiczne i prawnokanoniczne bulli. Wszystkie te fakty zostały po-
minięte przez Romana Zawadzkiego. Ustalenia te prowadzą do przebadania
ewentualnych związków kazań na Gloria in excelsis z liturgią świąteczną Bożego
Narodzenia (dla roku 1389) i z liturgią Wielkiego Postu (dla roku 1393).

W części trzeciej artykułu ustalam brak jakichkolwiek odniesień do proble-
matyki jubileuszowej w pierwszych trzech kazaniach na Gloria, przeznaczonych
na trzy msze Bożego Narodzenia. Z nich tylko pierwsze jest dokładniej anali-
zowane. Niewątpliwie kazania te nie były napisane na dzień 25 grudnia 1389
roku i nie wiemy, czy były pisane przed tą datą, czy już po niej.

Kazanie V omawiane jest w czwartej i ostatniej części niniejszej pracy. Wielo-
tematyczne i bardzo rozbudowane, jest ono tym kazaniem, które zawiera spory
fragment poświęcony odpustom jubileuszowym i jeden bardzo mocny fragment
ściśle związany z celebrowaniem męki Jezusowej. Te dwa ważne dla nas tematy
zostały tu połączone. Kazanie V zdaje się potwierdzać, że jubileusz rozpoczy-
nał się dwukrotnie: najpierw, jak przewidywała papieska bulla, w niedzielę La-
etare, lecz bez udziału miejscowego hierarchy, następnie z opóźnieniem wobec
terminów wyznaczonych, najpewniej w Niedzielę Palmową. Analizowany tu
fragment kazania V wyraźnie stwierdza (zob. punkt A), że jesteśmy już w roku
jubileuszowym: „annus durat jubilaeus et remissionis”, który kiedyś się skończy:
„alioquin cessante jubilaeo”. Jednakże ogłoszenie jubileuszu musiało być wyda-
rzeniem bardzo ważnym i jeszcze świeżym w pamięci praskich słuchaczy, skoro
kaznodzieja uznał za stosowne uczynić do niego aluzję.
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Perspektywa bardziej przyziemna pozwala nam uporządkować w następują-
cym ciągu elementy rzeczywistości historycznej, które zarysowują się jako oko-
liczności wystąpienia naszego kaznodziei. Tak więc Stanisław głosił lub pisał
swoje kazanie V w Roku Jubileuszowym 1393. Niewątpliwie w tym samym
czasie bulla papieska stała się żywym i ważnym problemem w Pradze, gdzie dys-
kutowano nad jej ważnością, autentycznością i użytecznością. Byli także w tym
samym czasie kaznodzieje sprzyjający najwyraźniej królowi Wacławowi i wiel-
kim panom (w sporze z Jenstejnem) oraz pewna liczba wiernych wyrażających
głośno swoje niezadowolenie z „prawdziwych kaznodziejów”. To oni czynnie
przeszkadzali kaznodziejom w spełnianiu ich obowiązków. Kazanie V pisane
jest jednak z punktu widzenia strony prokościelnej, opozycyjnej wobec zwolen-
ników króla i panów. Stanisław bez wątpienia zalicza się do strony kościelnej,
lecz zarazem na zasadzie czystego automatyzmu przyznaje, że skoro kaznodzie-
ja głosi słowo Boże, jest nosicielem autorytetu boskiego⁸⁸. Jego wizja kleru pra-
skiego nie pokrywa się w tym punkcie z tą, którą reprezentuje Stefan z Kolina.
Stefan potępia kwestarzy oraz promotorów jubileuszu („questores” i „anni iubi-
lei ac ecclesiarum fabrice promotores”) za ich schlebianie bogatym panom i za
zaniedbania wobec biednych grzeszników, korzystających z jubileuszu.
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A FEW NOTES ON THE SERMONS
ON GLORIA IN EXCELSIS

BY STANISŁAW OF SKARBIMIERZ

S U M M A R Y
The aim of the paper is to date the Sermons on Gloria in Excelsis by Stanisław of
Skarbimierz through an analysis of their references to the liturgy and the histor-
ical context. Due to unrest and plague, the jubilee year of 1390 was celebrated
again in Poland and Bohemia in 1392 and 1393 respectively. At the request of
the king, Wenceslaus IV, on 13 January 1393 Pope Boniface IX declared 1393
a Jubilee Year for the Kingdom of Bohemia.

The multiplicity of references to liturgical texts and to the mystery of the day
indicate that the first sermon of the series on Gloria was destined for the Feast of
Nativity. However, if we were to assume that it had been 25 December 1389 —
as Roman Zawadzki suggests — it would be hard to explain why Stanisław of
Skarbimierz virtually discards the theme of remission of sins and punishments
right before the beginning of the jubilee year. This theme was well known to
him, as he had already authored three sermons De materia indulgentiarum and
Repetitio on the same issue.

Stanislaw does not refer to the jubilee until the fifth sermon, probably des-
tined for Maundy Thursday or Good Friday. This clearly suggests that the series
of sermons on Gloria was created in 1393, since the second celebration of the
jubilee year was to begin in Lent. It is this fifth sermon that contains a large por-
tion of text referring to the jubilee indulgences and one part strictly referring to
the celebration of the passion of Jesus.

Precisely around this time the papal bull became a lively and significant issue
in Prague, where discussions on its importance, authenticity, and utility took
place. There were also some preachers who clearly favored King Wenceslaus,
who was also supported by the lords and some of the faithful, remaining in
conflict with the archbishop, Jan of Jenštejn. The Fifth Sermon is written from
the perspective of the pro-Church side, opposed to the proponents of king and
the lords. This clearly confirms that this sermon was created during the “sec-
ond” jubilee. The Fifth Sermon is probably one of the sermons preached dur-
ing the opening of the jubilee (postponed by two weeks) in the context of the
archbishop’s conflict with the king. However, the author of the paper treats his
thesis as hypothetical and not definitive for the issue of the ultimate dating of
the sermons.



KILKA UWAG O KAZANIACH SKARBIMIERCZYKA 293

KEYWORDS: Stanisław of Skarbimierz, sermons, date, sermons on Gloria,
Gloria in Excelsis, jubilee, jubilee year, series of sermons

SŁOWA KLUCZE: Stanisław ze Skarbimierza, Skarbimierczyk, kazania, da-
tacja, Kazania na Gloria, Gloria in Excelsis, jubileusz, rok jubileuszowy,
cykl kazań


