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Małgorzata Krzysztofik: Kategoria czasu antropologicznego w polskim kalendarzu 

XVII-wiecznym 

 
„Człowiekowi są trzy dni nadane: wczora, dziś i jutro. Jeśli dziś nie pokutuje, tedy wczorajszy i jutrzejszy dzień 

już utracił”1. 

 

 Kategoria czasu antropologicznego posiada bardzo szerokie spektrum semantyczne – 

odnosząc się do człowieka jako podmiotu doświadczającego upływu czasu, a zarazem nolens 

volens będącego również biernym przedmiotem tegoż doświadczania, mieści w sobie grupę 

wielu zagadnień, często krzyżujących się, dlatego w celu uściślenia treści rozważań, wyróżnić 

należy podstawowe problemy związane z czasem antropologicznym. Obejmuje on w 

pierwszym rzędzie czas biologiczny organizmu ludzkiego, czyli poszczególne etapy 

ontogenezy, wraz z właściwymi sobie rytmami, procesami, zarówno niezależnymi od ludzkiej 

woli (np. procesy starzenia się), ale też od niej zależnymi: 
„Czas biologiczny jest miarą tempa i procesów zachodzących w filogenetycznym i ontogenetycznym rozwoju 

organizmu żywego, który jest kresem istot żyjących od początku pojawienia się życia, a więc wynikiem historii 

oraz ciągu zdarzeń i przekształceń linii filogenetycznej”2.  

Zdaniem Anny Pawełczyńskiej: 
„Można wskazać na szereg jakościowych cech, za pomocą których da się określić czas biologiczny człowieka. 

Istnieją jednakowe dla każdego człowieka dożywającego starości cykle, dzielące jego czas od urodzin do 

śmierci. Są to: niemowlęctwo, dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość. Te cykle, niezależnie od tego, iż 

charakteryzują wiek biologiczny, czyli etap rozwoju bądź obumierania organizmu, mają w różnych kręgach 

cywilizacyjnych odmienne jakościowe znaczenie kulturowe”3. 

Czas antropologiczny, oprócz wymiaru biologicznego, zawiera w sobie też pojęcie 

czasu psychologicznego (określanego również mianem czasu wewnętrznego) – 

subiektywnego sposobu doświadczania trwania oraz przemijania, niezależnego od 

obiektywnych miar długości czasu fizycznego: 
„Czas wewnętrzny zatem to czas przeżywany, czas świadomości. I choć zawdzięcza swe pochodzenie 

doświadczaniu zewnętrznego względem świadomości upływu czasu, percepcji tego, co czasowe, czas 

wewnętrzny nie ma wiele wspólnego z tym, co zewnętrzne. Świadomość rządzi się bowiem własnymi prawami, 

zasadami konstruowania swych przedmiotów, ogarniania tego, co obecne, wspominane lub projektowane”4. 

Zaprezentowana tu kategoria czasu antropologicznego rozumiana jest w kilku 

wymiarach – przede wszystkim biologicznym oraz psychologicznym, ale także 

astrologicznym i teologicznym. W celu jej scharakteryzowania omówione zostanie 

zagadnienie kalendarzowej ontogenezy człowieka wraz z jej kulminacjami (dies nativitatis, 

hora mortis) na podstawie analizy kalendariografii XVII-go wieku.  

Rozważania o kategorii czasu biologicznego podjął Stanisław Słowakowic w Nowym i 

starym kalendarzu... na rok 1698, w którym zamieścił porady dotyczące długowieczności. 

Rozpoczął je od poruszenia bolesnego dla rodziców problemu umierania małych dzieci: 

                                                             
1 Astrosophiczne uważanie o ułożeniu powietrza, zdrowia i chorób, urodzaju i pochybieniu jego, o pokoju i 

wojnie i inszych przydających się rzeczach, które by się z rocznych, ćwierć rocznych, miesiącznych i 

tygodniowych konstytucyi nieba, stanu, postępowaniu planetów i utwierdzonych gwiazd kulminacyi, wschodzie i 

zachodzie onych etc., podług przytoczenia pewnych sentencyi i reguł doświaczonych ludzi, jeżeli by się tak Bogu 

podobało, stać mogły, krótko zebrane i tu wystawione, roku po zbawiennym i łaski pełnym narodzeniu P. Jezusa 

Chrystusa, prawdziwego Mesjasza i Zbawiciela M.DC.LXIV, który jest przestępny rok, we wszytkim dobrze 

mieniąc, nikomu ku uszczepnieniu abo in praejudicium adumbrowane, lecz każdemu ku krotofili i potrzebnej 

wiadomości na poprzedzające pożądanie wydane, przez M. Stefana Furmana, poet. zawol., we Gdańsku 

nakładem sukcesora Jerzego Forstera, bibliop. J.K.M., drukowano przez Dawida Frydrycha Rhetiusza, k. E4r. 
2 Powszechna encyklopedia filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, Lublin 2001, tom 2, s. 349, hasło ‘czas’. 
3 Anna Pawełczyńska, Czas człowieka, Wrocław 1986, s.76. 
4 Joanna Hańderek, Czas wewnętrzny [w:] O naturze czasu, red. Andrzej Wierciński, Kielce 2004, s. 227. 
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„Z wielkim żalem przychodzi na to patrzyć rodzicom, kiedy małe dziatki z tym dopiero przywitawszy się 

światem, żałosne przed czasem onemu muszą czynić vale”5. 

Daje w związku z tym cały szereg rad mających na celu zapobieżenie śmierci 

noworodków. Przede wszystkim należy zaraz po urodzeniu dziecka i przed przystawieniem 

do piersi dać mu proszku koralowego lub olejku migdałowego z cukrem, by pozbyło się 

„plugastwa i surowości różnych”, których napiło się w łonie matki. Następnie trzeba znaleźć 

mu dobrą mamkę, co wcale nie jest takie proste - kalendarzysta wymienia tu pokaźną listę 

cech, predyspozycji i warunków, jakie powinna spełnić karmiąca. Musi przede wszystkim być 

zdrowa, czysta, pobożna, maksymalnie 25-letnia (ostatecznie do 35 roku życia). Cerę 

powinna mieć dobrą, ani nie tłustą, ani nie chudą; nie może być ruda, piegowata, ospała. Nie 

wolno brać mamki zezowatej, bo dziecię dostanie zeza. Z obyczajów najlepsze są mamki 

wesołe, nie należy brać kłótliwych, zalotnych, łakomych lub złodziejek, by nie zaraziły dzieci 

złem. Pokarm mamki powinien być biały, słodki, o odpowiedniej konsystencji, piersi miękkie 

(żeby dziecku nie spłaszczyły nosa). Kobiety, które urodziły chłopca, są lepszymi mamkami 

od tych, które urodziły dziewczynkę. Najlepiej jednakże, kiedy własna matka karmi dziecko, 

ponieważ nie tylko ma najzdrowsze i najbardziej pożywne mleko, ale też odpowiednie 

obyczaje, które przekazuje potomstwu. 

Dziecko należy karmić piersią przez okres osiemnastu miesięcy, ale można też do dwóch lat. 

Dietę trzeba następnie urozmaicać miękkimi posiłkami (kaszą, zupami, następnie cielęciną, 

kurczakiem); nie wolno dawać wina. 

Od siódmego do czternastego roku życia trzeba karmić dziecko potrawami, które nie są 

wysuszające, ani zbytnio korzenne; ciała nie należy w tym przedziale wiekowym obciążać 

nadmiernymi pracami. Wreszcie od roku 14 do 24 młody człowiek powinien spożywać 

pokarmy treściwsze, bardziej pożywne, których w czasie wzrostu potrzebuje jego organizm 

(ta reguła dotyczy zwłaszcza okresów zimowych i wiosennych); autor zaleca też wzmacnianie 

ciała przez stosowanie ćwiczeń. 

W celu zachowania dobrego zdrowia od roku 21 do 50 należy zgodnie z zaleceniami 

Hipokratesa umiarkowanie jeść, pić, spać, zażywać miłości fizycznej oraz nie lenić się w 

pracy. W przeciwnym razie na starość przyjdzie odpokutować błędy młodości. 

Podobną tematykę w dwóch almanachach (na rok 1661 i 1666) podejmuje Mikołaj 

Żórawski, który przy tabelach czasu zamieszcza lekarski kalendarz służący „do przedłużenia 

żywota ludzkiego”. Autor dzieli czas biologiczny człowieka na: niemowlęctwo, dzieciństwo, 

wiek młodzieńczy, męski i starość, a do każdego z tych etapów dostosowuje specjalne 

porady. I tak na przykład dziecko należy „pomiernie strofować”
6
, gdy ukończy 6 lat, znaleźć 

mu nauczyciela, nie dawać mu do jedzenia „konfektów z miodem abo cukrem”
7
, bo to grozi 

chorobami, unikać potraw mlecznych. Dwunastolatka trzeba posłać albo do szkoły albo na 

służbę lub do kupiectwa (w zależności od tego, ku czemu skłania się dziecko).  

Ze szczególnym upodobaniem autor charakteryzuje wiek młodzieńczy: 

                                                             
5 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania i szczepienia, chorym dla poratowania zdrowia, zdrowym dla traktowania spraw 

poważnych, myśliwym dla szczwania zwierza wielce służący, na Rok Pański M.DC.XCVIII, który jest po 

przybyszowym i przestępnym drugi, przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny w Akademijej 

Krakowskiej doktora i profesora z pilnością wyrachowany, w Krakowie, k. B4r. 
6 Hemerologeion abo nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborem czasów i z 

aspektami na Rok Pański 1666, który jest wtóry po przestępnym i przybyszowy, przez Mikołaja Żórawskiego, 

doktora lekarskiej nauki i najaśniejszych królów polskich matematyka ku dobru pospolitemu z pilnością 

wyrachowany i do druku podany, Cum Gratia et Privilegio S. R. M. atq; licentia Superiorum w Krakowie, k. A4r 
7 Ibidem, k.B1r. 



3 

 

„Tak w wieku młodzieńczym człowiek postanowiony we wszytkich swoich okolicznościach, piękny na 

wejrzeniu jest, czerstwy i na ciele i na umyśle duży, wszytkiego mu się chce, ani go praca żadna nie sfatyguje, 

ale w każdej swej sprawie co dzień się jakoby odnawia”8. 

Zaleca, by w wieku młodzieńczym unikać gorących trunków i potraw, ciężkiej pracy, gorącej 

łaźni, strzec się kąpieli w rzekach i głębokich wodach, umiarkowanie jeść i pić, puszczać 

krew oraz stawiać bańki. W wieku męskim należy spożywać cieplejsze, wilgotne pokarmy 

oraz wystrzegać się frasunku i melancholii. Charakteryzując wiek stary, Mikołaj Żórawski 

podkreśla wielkie pragnienie życia także i na  tym etapie ontogenezy: 
„nie masz tak bardzo starego, który by jeszcze sobie jednego roku żyć nie obiecywał i nie życzył”

9
.  

Zaleca staruszkom trzymanie ciała w cieple, spożywanie małych ilości pokarmu, unikanie 

potraw ciężko strawnych, a także wystrzeganie się gniewu, cieszenie się wnukami i 

zabawianie rozmowami o dawnych dziejach. Nie należy na tym etapie życia dopuszczać do 

siebie ludzi smutnych ani chodzić na bankiety. Kalendarzysta, podobnie jak Stanisław 

Słowakowic, podkreśla potrzebę umiarkowania, warunkującą dobre zdrowie: 
„Do przedłużenia życia nie masz nic potrzebniejszego i lepszego, jako miarę w jedzeniu, piciu i inszych 

przyrodzonych sprawach zachować.”10 

Daje też mnóstwo porad drobnych, służących na każdym etapie życia – np. należy ubiór 

dostosować do pory roku; na mieszkanie wybrać krainę służącą własnej naturze; unikać 

przebywania w pomieszczeniach zimnych i wilgotnych; wiedzieć, którym wiatrom 

nadstawiać ciała (np. południowe wiatry tępią słuch i oczy, wiatry północne pomagają do 

trawienia)
11

; mieć na uwadze wpływ gwiazd na życie ludzkie, ponieważ: 
„Influxus caelestes wielką władzą mają zaszkadzać abo pomagać życiu naszemu, dlatego ten, który chce długo 

żyć, ma się pilno starać o to, aby wiedział, które gwiazdy zdrowiu jego i którego czasu i jakim sposobem 

szkodzić mogą (…)”12. 

Trzeba się starać, żeby żołądek dobrze trawił, potrawy wybierać odpowiednio do kompleksji 

człowieka (np. żołądek choleryczny łatwiej trawi mięso wołowe niż ryby
13

), jeść dopiero w 

momencie, gdy pojawi się uczucie głodu, nie przejadać się, a między posiłkami zachować co 

najmniej siedem godzin przerwy.  

Zaprezentowany w kalendarzach Stanisława Słowakowica i Mikołaja Żórawskiego 

obraz czasu biologicznego został podzielony na nierównej długości odcinki. Słowakowic 

szczególnie dużo miejsca poświęcił małym dzieciom, co niewątpliwie wynikało z ich 

wysokiej śmiertelności, a pozostałe etapy w zasadzie skwitował kilkoma ogólnikowymi 

uwagami dotyczącymi zwłaszcza odżywiania. Żórawski dał opis bardziej szczegółowy i nie 

pominął wieku starczego. Ten podział czasu biologicznego jest w dużym stopniu umowny, 

kulturowy; wyznacza nie tyle chronologiczne odcinki, ale określone jakości istnienia, 

warunkowane etapem ontogenezy: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, starość. Czas 

biologiczny organizmu jest linearny, nieodwracalny, biegnie zawsze w tym samym kierunku, 

aż do nieuchronnej śmierci. Procesów dojrzewania i starzenia się organizmu oczywiście 

zahamować nie można, ale stosując się do odpowiednich wskazówek, można poprawić jakość 

bytu; podstawowym wnioskiem z lektury kalendarzy jest świadomość wpływu człowieka na 

kształt tej kategorii czasu. Dawane czytelnikom porady co prawda stanowią wypadkową 

wiedzy medycznej (np. potrzeba karmienia mlekiem matki) oraz różnorodnych zabobonów 

                                                             
8 Ibidem, k. B2r- B3r. 
9 Ibidem, k.C4r. 
10 Hemerologeion abo nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, z wyborem czasów i z 

aspektami na Rok Pański 1661, który jest przybyszowy i po przestępnym pierwszy, przez M. Mikołaja 

Żorawskiego, doktora lekarskiej nauki i najaśniejszych królów polskich matematyka, ku dobremu pospolitemu z 

pilnością wyrachowany. W Krakowie u Wdowy i Dziedziców Franciszka Cezarego, I.K.M. Typogr, k. A3r. 
11 Por. Ibidem, k. A4r. 
12 Ibidem, k. C2r. 
13 Por. Ibidem, k. C4r. 
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(np. problem rudej i piegowatej mamki), ale uczą go troski o własny organizm na 

poszczególnych etapach istnienia; uczą świadomości, że ta troska determinuje jakość życia.   

Czas biologiczny łączy się też ściśle z czasem społecznym oraz kulturowym, z 

podejmowaniem określonych ról i obowiązków. Przekraczanie pewnych barier, związane z 

nieliczeniem się z biologią organizmu, najczęściej naraża człowieka na wyszydzenie. Wiele 

ironicznych kalendarzowych uwag odnosi się do małżeństw zawieranych w późnym wieku, z 

dużo młodszą osobą – np. Stanisław Niewieski w kalendarzu na rok 1692 poucza: 
„O małżeńskich fruktach. Włoska przypowieść niesie: staremu młoda żona jest kareta na on świat zaprzężona. 

Do wrodzonej słabości ciężkiego taki nabywa mola, co go prędko zgryzie. Najczęściej usłyszy: dajże waszmość, 
kupże, sprawże te i owe stroje, któremi się komuś podno młodszemu popisuje. Nie wspomnię rozterków z 

okazyjej pewnego nieukontentowania. Dlaczego jesteś jej dziadusiu miły ni sól w oku. Nieraz takie ma w sobie 

wota, żebyć prędko requiem zaśpiewano, a ona, nie czekając wyścia z żałoby, za młodego twoją się substancyją 

wyraiła”14. 

W almanachu na rok 1690 ośmiesza Niewieski starą, brzydką babę, która ma „serce i 

chęć do Wenery”, a urodą chce równać się młodym kobietom
15

. Stanisław Słowakowic 

natomiast o momencie stosownym do zawierania małżeństwa pisze: „Piękna do stanu 

małżeńskiego pogoda, gdy go czas, niebo i ludzie zalecają”
16

. Przestrzega też rodziców, by 

nie wydawali zbyt wcześnie córek za mąż, ponieważ młody organizm nie jest w stanie 

podołać obowiązkom związanym z macierzyństwem.  

Z tych uwag kaledarzystów płynie wniosek o potrzebie dostosowania rytmu czasu 

biologicznego do rytmu czasu społecznego, ponieważ obie te miary temporalne są 

współzależne. Na każdym etapie ontogenezy człowiek posiada zarówno określone przywileje, 

jak i obowiązki, właściwe danemu, konkretnemu czasowi istnienia, a niestosowne lub nawet 

szkodliwe w czasie innym. Lektura kalendarzy nasuwa skojarzenia z rozważaniami 

zawartymi w Księdze Koheleta
17

. Wszystko w życiu ludzkim ma swój czas rozumiany nie w 

sensie ilościowym, ale jakościowym. To kairos
18

, czyli właściwy, stosowny, zręcznie 

uchwycony moment, sprzyjający danej czynności. Jego miara jest krótka
19

, dlatego właściwe 

odczytywanie czasu kairos wymaga nieustannej życiowej czujności:  
„Kairos jakiejś sytuacji jest napotykany dzięki ustawicznemu poszukiwaniu i dążeniu ku znalezieniu właściwej 
miary, ku środkowi pomiędzy za wcześnie i za późno”20. 

Kairos to zarazem niepowtarzalny dar Boga, złączony ściśle z odpowiedzią człowieka: 
„Kairos bowiem nierozdzielnie łączy się z koniecznością działania. Przy tym rozpoznanie momentu właściwego 

do podjęcia działania nie jest tak proste, jak to ma miejsce w przypadku uchwycenia właściwej miary, gdyż 

                                                             
14 Rzymski i ruski kalendarz z prognostykiem na Rok P. 1692, przestępny, a po przybyszowym 2, przez M. 

Stanisława Niewieskiego, nauk wyzwolonych i filozofijej doktora, fizyki w Akademijej Zamojskiej profes., 

astronoma i geometrę wyrachowany. Drukowano w Zamościu Roku 1691, k. D2v. 
15 Por. Rzymski i ruski kalendarz z prognostykiem na Rok Pański 1690, przybyszowy, a po przestępnym wtóry, 

przez M. Stanisława Niewieskiego, nauk wyzwolonych i filozofijej doktora, fizyki w Akademijej Zamojskiej 

profess., astronoma i geometrę wyrachowany, w Zamościu, drukowano Roku P. 1689, k. A4r i B1v. 
16 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania i szczepienia etc., chorym dla lekarstw i puszczania krwie, zdrowym dla traktowania 
spraw i dzieł poważnych wielce służący, na Rok Pański M.DC.LXX.VIII po przybyszowym pierwszy, po 

przestępnym wtóry, z pilnością uważony i wyrachowany przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny 

doktora, w Krakowie w Drukarni Akademickiej, k. A3v. 
17 Por. Koh. 3,1-8. 
18 Pojęcie kairos stworzone jest przez kulturę grecką; brak mu odpowiednika w języku łacińskim. W dramacie 

greckim używano następujących znaczeń terminu kairos: „odpowiednia ilość, potrzeba, korzyść, sukces, 

właściwy czas, okoliczności, sposobność, szansa, to, co właściwe, co słuszne” - ks. Stanisław Bielecki, Kairos 

chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła, Lublin 1996, s. 47. 
19

 Por. ks. Stanisław Bielecki, Kairos chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła, Lublin 1996, s. 44: „Z punktu 

widzenia człowieka kairos ma krótką miarę. Zatem, by móc go uchwycić, nie wystarczy zważać na niego od 

czasu do czasu, lecz należy stawać się jego wiernym, uważnym sługą”. 
20 Ks. Stanisław Bielecki, op. cit., s. 52. 
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dokonuje się ono w kontekście jednorazowej, niepowtarzalnej i rozstrzygającej natychmiastowości (…). 

Hierokles z Aleksandrii (ok. 250-308r.) uważa, że kairos jest tą zbieżnością czynności ludzkiej i czasu, która 

sprawia, że czas jest korzystny, a czynność dobra”21. 

Można go również określić jako okazję sprzyjającą, oferowaną przez los, a zarazem jedyną i 

niepowtarzalną. Jeżeli człowiek z niej w odpowiednim momencie nie skorzysta, okazja 

przepada bezpowrotnie.  

Kalendarzowy obraz czasu antropologicznego stanowi tym samym wypadkową 

nieuchronnie biegnącego ku śmierci linearnego czasu biologicznego oraz czasu kairos – 

zręcznie uchwyconego momentu stosownego do podejmowania określonych działań.  

 

Na pytanie, czy istnieje w kalendariografii barokowej czas psychologiczny, nie ma 

łatwej odpowiedzi; do istoty czasu psychologicznego należy aspekt przeżycia subiektywnego, 

jakościowego. Charakteryzowany jest on jako: „poczucie odstępu czasu między dwoma 

zdarzeniami w relacji do czasu mierzonego obiektywnie”
22

. Percepcja tej kategorii czasu oraz 

jej ekspresja w tekście literackim rodzi się z doświadczenia podmiotowego i do niego się 

zwraca, ponieważ czas psychologiczny jest intuicyjny, zależny od bagażu życiowych 

doświadczeń, wyznaczany na podstawie wydarzeń zarejestrowanych w pamięci oraz 

związany z poczuciem tożsamości osoby ludzkiej: 
„W znaczeniu czysto psychologicznym mamy przede wszystkim do czynienia z <<fenomenologią>> czasu, tj. z 

opisem przeżyć czasu i okoliczności wywołujących poczucie czasu. Do pierwszych należy np. poczucie mijania 

czasu, poczucie mijania szybkiego lub dłużenia się czasu, nuda itp. Co do czynników kształtujących poczucie 

czasu, podkreśla się zgodnie  rolę wrażeń kinestetycznych i ruchliwości. Obok nich tempo biegu wrażeń i ich 

zmienność dają podstawę uprzytamniania sobie upływu czasu”23. 

Z racji subiektywizmu czas psychologiczny u każdego człowieka biegnie w 

odmiennym rytmie, niezależnie od czasu fizycznego. Kalendarz jest drukiem użytkowym, nie 

rości sobie prawa do bycia literaturą piękną, z tego względu nie możemy mówić o istnieniu w 

nim takiej kategorii czasu psychologicznego, jaką mamy np. w powieści Marcela Prousta W 

poszukiwaniu straconego czasu; niemniej jednak sporadycznie pojawiają się w nim, często na 

marginesie rozważań o innej treści, uwagi autorów na temat ich osobistego przeżywania 

kategorii czasu – i te właśnie często drobne wzmianki można przyporządkować kategorii 

przeżycia psychologicznego, na wskroś subiektywnego; np. w kalendarzu Stefana Furmana z 

roku 1652 czytamy:  
„Mój miły czytelniku (…) uważ ze mną, uważ proszę, jako krótki jest czas, a długa jest wieczność. Wyszedszy 

albo raczej wypadszy z macierzyńskiego żywota, zaraz czas nas porywa, a w łono swoje nas włożywszy, ucieka 

z nami prędzej niż strzała z łuku, wsadząc nas nie postrzegszy w oną długą, niezmierzoną i niepojętliwą 

wieczność”24. 

Dla autora tego osobistego i emocjonalnego zarazem wyznania czas biegnie szybko, a 

porównany z wiecznością, otrzymuje wartość etyczną - staje się ulotną chwilą na drodze do 

życia przyszłego, momentem, który trzeba dobrze przeżyć, by zasłużyć na niebo. W 

podobnym stylu wypowiada się kalendarzysta w roku 1664: 
„(…) ten czas uchodzi i stąd się kwapiąc, precz bierze, jakoby skrzydlaste nogi miał. Lecz także ty, jako i ja i my 

wszystcy z tym czasem ustępujemy. Abowiem pojrzy, a oto zasię część człowieczego żywota upłynęła, 

zwłaszcza 1663 rok po narodzeniu Pańskim, który prędzej niżeli ptak leciał i niżeli strzała przez powietrze 

                                                             
21 Ibidem, s. 51-52. 
22 Słownik psychologiczny, red. Włodzimierz Szewczuk, Warszawa 1985, s.52. 
23

 Józef Pieter, Słownik psychologiczny, Wrocław 1963, s. 53, hasło <<Czas, spostrzeganie czasu, pojęcie 

czasu>>. 
24 Nowy i stary kalendarz (…) na rok 1652, przez Stefana Furmana (...) na polski język przełożony... Gdańsk, 
Druk. Andrzeja Hunefelda, nakł. Jerzego Forstera, k. B1r. 
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przenika (…). A tym ci sposobem rok po roku ustępuje i coraz to bliżej nas do postawionego kresu przywodzi i 

na ostatek nas do wieczności, niżeli się spodziejemy, doprowadzi”25.  

Oba fragmenty mają wspólną płaszczyznę przeżycia subiektywnego – poczucie 

przemijania czasu rodzi się z postrzegania tej kategorii przez kontekst intuicyjny, niezależny 

od czasu fizycznego (bo ten przecież płynie zawsze w tym samym tempie), a wypływający z 

doświadczenia indywidualnego. Autor powyższych wypowiedzi uważa, że jego czas mija 

bardzo szybko, jest to na wskroś osobiste odczucie; prędkość tę porównał do strzały 

puszczonej w powietrze i do lotu ptaka. Świadomość przemijania łączy się u niego z lękiem 

egzystencjalnym, poczuciem olbrzymiego bagażu odpowiedzialności (kalendarzysta pisze o 

grożącym człowiekowi potępieniu wiecznym) oraz nadzieją trwania w życiu przyszłym 

(wyraża ją pragnienie doświadczania pełni szczęścia z Bogiem). Uskarża się również, że 

ludzie bezmyślnie przeżywają czas, ponieważ zapominają o swoim wiecznym przeznaczeniu; 

widzą wkoło siebie śmierć, a nie myślą o tym, że i na nich „porządek przydzie”. Umiłowanie 

oraz pożądanie „świeckich marności” do tego stopnia zaprząta umysły ludzi, że tracą oni 

najcenniejszy klejnot – Boga i niebo. Stąd pisane w duchu moralizatorskim wezwania autora 

do czytelników, by wreszcie przebudzili się i z należytą powagą podchodzili do spraw 

ostatecznych, bo przecież muszą wkrótce stanąć przed Sędzią żywych i umarłych: 
„Tak ci czas nasz, który barzo krótki i prędko lotny jest, w marności trawimy, a na głupstwo nasze żadnej 

baczności nie mamy, krwawymi by to łzami, gdyby jedno możno, opłakiwać potrzeba! (…) Już czas wielki, 

abyśmy się nagotowali do nieskończonej wieczności, która calem pędem bieży i do drzwi się przybliża.”26 

Wypowiedź kalendarzysty, mająca liczne analogie do barokowej liryki metafizycznej, 

również obsesyjnie podkreślającej przemijanie człowieka, kończy się modlitwą błagalną do 

Boga nazwanego „Mistrzem czasu i wieczności”, by udzielił łask na nadchodzący rok oraz 

przez zasługi męki Chrystusa zbawił autora i czytelnika. 

Tego typu świadectwa czasu psychologicznego przeżywanego podmiotowo, są w 

kalendarzach XVII-wiecznych sporadyczne, marginalne, ponieważ nie współrealizują ich 

zasadniczej funkcji użytkowej.  

 

 Czas człowieka posiada określone kulminacje
27

, czyli momenty szczególnie istotne, 

determinujące jakość całej temporalnej struktury istnienia. Mogą być zależne bądź niezależne 

od ludzkiej woli, pozytywne lub negatywne, planowane lub niespodziewane, oczekiwane z 

nadzieją albo strachem. Świadomość istnienia kulminacji, charakterystycznych momentów 

granicznych, definiuje jakość percepcji kategorii czasu człowieka, na różne sposoby 

sytuującego się zawsze wobec nich. O tego typu kulminacjach można mówić również w 

przypadku biologicznych rytmów organizmu ludzkiego; pierwszą z nich stanowi dzień 

                                                             
25 Astrosophiczne uważanie o ułożeniu powietrza, zdrowia i chorób, urodzaju i pochybieniu jego, o pokoju i 

wojnie i inszych przydających się rzeczach, które by się z rocznych, ćwierć rocznych, miesiącznych i 

tygodniowych konstytucyi nieba, stanu, postępowaniu planetów i utwierdzonych gwiazd kulminacyi, wschodzie i 

zachodzie onych etc., podług przytoczenia pewnych sentencyi i reguł doświaczonych ludzi, jeżeli by się tak Bogu 

podobało, stać mogły, krótko zebrane i tu wystawione, roku po zbawiennym i łaski pełnym narodzeniu P. Jezusa 
Chrystusa, prawdziwego Mesjasza i Zbawiciela M.DC.LXIV, który jest przestępny rok, we wszytkim dobrze 

mieniąc, nikomu ku uszczepnieniu abo in praejudicium adumbrowane, lecz każdemu ku krotofili i potrzebnej 

wiadomości na poprzedzające pożądanie wydane, przez M. Stefana Furmana, poet. zawol., we Gdańsku 

nakładem sukcesora Jerzego Forstera, bibliop. J.K.M., drukowano przez Dawida Frydrycha Rhetiusza, k.E1v. 
26 Ibidem, k.E1v. 
27 Por. Anna Pawełczyńska, Czas człowieka, Wrocław 1986, s. 108: „Z reguły mamy jednak do czynienia z 

określaniem czasu wobec jakiegoś zdarzenia zewnętrznego lub wewnętrznego – tak ważnego w świadomości 

człowieka, który się do tego zdarzenia odnosi, że można o nim mówić jako o kulminacji czasu. Wówczas każdy 

okres trwania nie będący kulminacją staje się czasem mało ważnym lub nawet unieważnionym – odnoszonym 

wyłącznie do okresu lub momentu decydującego dla struktury czasu. Taka kulminacja czasu, determinująca całą 

strukturę, może się lokować w dowolnej chwili lub okresie trwania, ponieważ jest integralnie powiązana z całym 
czasem człowieka”. 
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narodzin, w poglądach wielu kalendarzystów definiujący kondycję człowieka nie tylko w 

aspekcie biologicznym, ale też psychologicznym (np. cechy charakteru) oraz społecznym (np. 

preferencje w wyborze ról społecznych). Omówieniu znaczenia czasu przyjścia na świat 

poświęcił Stanisław Słowakowic miejsce w Nowym i starym kalendarzu... na rok 1669 oraz 

1683.  

Pierwszy z tych druków opatrzony został znamiennym podtytułem: „Przydany jest 

sposób wyrozumienia kompleksyjej, obyczajów, szczęścia i nieszczęścia każdego 

człowieka”
28

. 

We wstępie Do czytelnika, wychodząc naprzeciw zatroskaniu rodziców przyszłością 

narodzonego dziecka, kalendarzysta obiecał im „za darmo” opisać, „do czego nowego 

potomka obrotne sposobiły nieba”
29

, a następnie, pouczywszy ich o podziale roku na dni, 

pory, miesiące oraz przyporządkowane im znaki Zodiaku, w rozprawie zamieszczonej obok 

kolumn czasu, zatytułowanej: Tu czytasz o tym, czym będziesz na potym, odwołał się do 

astrologicznej koncepcji genitury, zakładającej, że układ planet w momencie inicjalnym 

określa bieg ludzkiego istnienia. Znajomość czasu przyjścia na świat zgodnie z tą teorią 

stanowi klucz do rozszyfrowania tajemnicy ludzkich losów: 
„Genitura zamyka jednostkę, i każdy proces, raz na zawsze, w punkcie początkowym (w momencie narodzin czy 

nawet poczęcia). Gwiazdy, niebiosa określają w jednej chwili – w momencie inicjalnym, w godzinie fatalnej – 

cały bieg istnienia: los jest wyznaczony raz na zawsze, skoncentrowany w momencie decydującym, w punkcie, 

w którym pozycje astralne wyładowują sumę własnych radiacji na wyłaniający się nowy byt”  30. 

 Charakterystykę potomstwa rozpoczął kalendarzysta od miesiąca marca – człowiek, 

który przyszedł na świat w czasie od porównania dnia z nocą przez cztery kolejne tygodnie 

(gdy Słońce przechodzi znak Barana), „osobliwie przy wschodzie Słońca” (k. A4r – tę uwagę 

Słowakowic dopisuje przy każdym znaku Zodiaku), będzie zdaniem autora: 
„miernie bogaty, gniewliwy, prędko się jednak obaczający, zmyślny, wdzięczny, kłamliwy, wysokich myśli, 

zbytnie kochający, w łowach i wszelakim myślistwie nieszczęśliwy. Stan też rycerski nie nada mu się”31. 

Nie zawsze zgodny, ale dobry, towarzyski. Wygląd zewnętrzny urodzonego pod znakiem 

Barana charakteryzować ma „mierny i pozorny” wzrost, wielkie oczy i „długie oblicze”. 

Przejawiać będzie skłonności do chorób głowy; szczęście spotka go „na wschód Słońca”; 

powinien używać wszystkich kolorów z wyjątkiem czarnego.  

Urodzonego od 20 kwietnia do 21 maja (gdy Słońce przechodzi przez znak Byka) cechuje: 

śmiałość, szczęście w sprawowaniu urzędów oraz w niebezpieczeństwach, skłonność do 

milczenia; piękne oblicze. Powinien unikać barwy zielonej i czarnej. 
„Szczęście jego będzie na wschód Słońca, około roku 28 i 35 trzeba mu się psa chronić”.32 

Ten, kto przyszedł na świat między 21 maja a 21 czerwca (pod znakiem Bliźniąt), będzie 

piękny, mądry, miłosierny, wielomówny, mający o sobie wysokie mniemanie oraz 

powodzenie u panów, chytry, lubiący pielgrzymowanie; z wyglądu zewnętrznego barczysty 

(k. B1r). Ma unikać koloru czarnego; szczęście spotka go na zachodzie Słońca.  

Czas narodzin od dnia 21 czerwca do 22 lipca (Słońce przechodzi przez znak Raka) zwiastuje 

takie cechy, jak: śmiałość, skłonność do złości, gniewu, udawania, wysoki wzrost, słabość rąk 

                                                             
28 Nowy i stary kalendarz, w którym święta roczne, biegi i wybory niebieskie, czas siania, szczepienia, 

puszczania krwie i purgowania się dobrym, na Rok Pański 1669, przybyszowy, po przestępnym pierwszy 

wyrachowawszy porządkiem; przydany jest sposób wyrozumienia kompleksyjej, obyczajów, szczęścia i 

nieszczęścia każdego człowieka tudzież opisane są pomocy przeciwko gromom i piorunom trzaskającym, przez 

M. Stanisława Słowakowica, filozofijej doktora i profesora, astrologijej w sławnej Akademijej Krakowskiej w 

Mniejszym Kolegium Ordynariusza, w Krakowie, w Drukarni Balcera Smieszkowica, J.K.M. Typogr., karta 

tytułowa. 
29

 Ibidem, k. A3r. 
30 Por. Eugenio Garin, Zodiak życia. Astrologia w okresie renesansu, Warszawa 1992, s. 39. 
31 Nowy i stary kalendarz (…) na Rok Pański 1669 (…) przez M. Stanisława Słowakowica (…), k. A4r. 
32 Ibidem, k. B1r. 
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i nóg. Taki człowiek „Będzie miał urząd, z którego się wyżywi” (k. B1r). Niestety „szczęście 

mu oporem pójdzie” (k.B2r), ale znajdzie skarb; niebezpieczeństwo spotka go na wodach, nie 

uchroni się przed ranami, grozi mu wielka niemoc. 

Urodzeni pod znakiem Lwa (cztery tygodnie począwszy od 22 lipca) będą pyszni, wymowni, 

naśmiewający się, niemiłosierni, twardzi, nieużyci, śmiali, szczęśliwie wyratują się z 

niebezpieczeństw; będą piastować urzędy. Ich wygląd charakteryzować mają: białe ciało oraz 

wielkie żebra; przejawiać będą skłonności do chorób brzucha; powinni się strzec wód oraz 

koloru czarnego. 

Narodzenie pod znakiem Panny (w czasie czterech tygodni od 23 sierpnia) gwarantuje 

człowiekowi następujące cechy: obyczajność, łatwość w wysławianiu, wzniosłe myśli, 

umiejętność wspierania radami, pracowitość, niestałość, wszechstronne zdolności, 

sprawiedliwość, mądrość, dobroć, łaskawość, miłosierdzie, uczciwość, przychylność wobec 

kobiet, piękne oblicze. Będzie on „wzięty u ludzi zacnych” (k.B3r) oraz przyjacielski. 

Takie cechy, jak: niepowściągliwość, pracowitość, szczęście, odwaga wobec nieprzyjaciół, 

dobra sława, „pozorny wzrost” (k. B3r) znamionują człowieka urodzonego pod znakiem Wagi 

(od 23 września do 23 października). Może on się spodziewać na starość wysokich godności; 

powinien unikać koloru czarnego. 

Pod znakiem Niedźwiadka (Skorpiona – od 23 października do 21 listopada) przychodzą na 

świat ludzie gniewliwi, przebiegli, zdrajcy, oszczercy, szydercy, niestali, przewrotni, 

„ozdobnie z ludźmi mówiący, a w sobie jad tający” (k. B4r), cudzołożnicy, wielomówni, ale 

zarazem szpetnie mówiący. Będą zwyciężać nieprzyjaciół, służyć wielkim panom. Niektórzy 

ludzie znajdą w nich upodobanie z powodu ich frantostwa.  

Osoby, które przyszły na świat w czasie przechodzenia Słońca przez znak Strzelca (od 22 

listopada do 21 grudnia), znamionuje piękne oblicze, czarne oczy, zacność, dobra mowa, 

upodobanie w pielgrzymowaniu do dalekich krajów, piastowanie odpowiedzialnych urzędów. 

Będą one wzięte u panów; niebezpieczeństwo może je spotkać ze strony wody. 

Począwszy od dnia 22 grudnia do 20 stycznia (pod znakiem Koziorożca) rodzą się ludzie 

niewiele znaczący, skłonni do gniewu, pracowici, swarliwi, w przygodach cierpliwi, 

niestateczni, średnio zamożni, przestający z osobami nikczemnymi, weseli, nabożni, 

wdzięcznej mowy, tracący prędko to, co dostaną. Z wyglądu zewnętrznego oblicza 

podłużnego i czerwonego. 

Urodzony między 20 stycznia a 18 lutego (pod znakiem Wodnika) będzie „mowny, insze na 

języku, a insze na sercu myśli i intencyje mający” k.C2r), średnio zamożny, znajdzie 

poważanie u ludzi zacnych, uda mu się wyratować z niebezpieczeństw, odwiedzi obce kraje, 

ale nie znajdzie tam szczęścia, „na wodach szkoda mu się bawić dla różnych niemocy, które 

mu będą szkodziły” (k.C2r). Będzie patronem i dobrodziejem ludzi, którzy „nauk 

wyzwolonych pilnują” (k.C1r). Oblicze jego znamionuje piękno. Szczęście przyniesie mu 

barwa czarna, wschód Słońca, a szczególnie 25 rok życia.  

Czas przyjścia na świat między 19 lutego a 19 marca (pod znakiem Ryb) predysponuje do 

takich cech, jak: dobra pamięć, wierność, wdzięczność, wyniosłość, łakomstwo, sprawność, 

śmieszność, śmiałość, bycie miłym. Z wyglądu zewnętrznego człowiek taki: „będzie 

miernego wzrostu, krótkiej szyje, ale dobrze wypije” (k.C2r). Człowiek spod znaku Ryb 

podlega różnym niebezpieczeństwom, nieszczęścia spodziewać się może ze strony kobiet, 

szczęścia – od południa; powinien wystrzegać się barwy czarnej. 

 

Ten dość prymitywny horoskop urodzinowy tworzony jest przez autora w sposób 

dowolny, można powiedzieć, że nawet niedbały, gdyż przy jednych znakach opis mamy pełny 

- Słowakowic wymienia cechy charakteru dziecka, wygląd zewnętrzny, skłonności do 

niektórych chorób, szczęśliwe bądź nieszczęśliwe kolory, predyspozycje do określonych 
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zawodów; przy innych natomiast niektóre z tych informacji pomija, nie stosując żadnej 

zasady porządkującej czy selekcjonującej prezentowane treści. Do zastosowania praktycznego 

wymaga koniecznie znajomości czasu urodzin, a przecież w XVII wieku nie każdy taką 

wiedzę posiadał. Z tego względu Stanisław Słowakowic w Nowym i starym kalendarzu... na 

rok 1683 pomaga określić, spod jakiej gwiazdy jest ten człowiek, który nie zna swego czasu 

narodzin. Logika genitury pozwala nie tylko ze znajomości dnia narodzin prognozować 

ludzkie cechy, ale także ze znajomości cech człowieka – wnioskować o tym, kiedy przyszedł 

na świat.  
„Ci, którzy nie mają notatum nativitatis tempus, z swojej powinni się dorozumiewać kompleksyjej i 

obyczajów, pod którym się rodzili planetą”
33

. 

Strzałka czasu genitury jest dwukierunkowa: biegnie od narodzin do śmierci, ale też i 

od każdego dowolnego momentu życia zwraca się nieuchronnie wstecz – do punktu 

inicjalnego, godziny przyjścia na świat. Oddziaływanie czasu jakościowego, biorącego 

początek w chwili narodzin, okazuje się rozciągać na  wszystkie momenty życia, 

determinując jakość istnienia. 

W kalendarzu z 1683 roku autor bierze pod uwagę nie znaki Zodiaku, ale planety Układu 

Słonecznego oraz Księżyc, w konsekwencji czego wszystkie typy ludzi dzieli na siedem grup:  

saturnalistów, jowialistów, marcyjalistów, solistów, wenereistów, merkurialistów i lunistów. 

 Saturnalista (czyli ten, kto się rodził pod radiacjami Saturna) ma ogromną, brzydką 

twarz, oczy często spoglądające ku ziemi i jedno z nich jest większe od drugiego, gruby i 

duży nos, miąższe wargi, czarne oraz szorstkie włosy i powieki, brodę ogoloną albo rzadką, 

różne zęby, duże i krzywe nogi, wzrost przeciętny, sylwetkę chudą, cerę płową. Można go też 

poznać po następujących cechach: nieprędko się zakochuje, ale gdy poczuje miłość, kocha 

bez miary, ma głębokie myśli i zdrowe rady, jest gniewliwy, łakomy, zdradliwy, cichy, 

małomówny, obżarty, wolno chodzi, chowa w ziemi pieniądze, unika rozmów
34

. „Et cuius 

corpus hircum olet, ten jest urodzony Saturnalista (k.C4r). 

Jowialista (urodzony pod wpływem Jowisza) jest białej, lekko żółtawej cery, ma 

rumiane policzki, duże oczy, szerokie i okrągłe źrenice, kędzierzawą, okrągłą i rozdwojoną na 

końcach brodę, krótkie i nierówne nozdrza, dwa przednie zęby wielkie i różniące się od 

pozostałych, „z jaką czarną makułą” (k.D1r), długie białe, lekko kręcone włosy, na głowie 

łysinę; nie jest ani chudy, ani gruby; jego kompleksja jest ciepła i wilgotna. Z obyczajów 

jowialista to człowiek dobry, pobożny, sprawiedliwy, poczciwy, wierny, wesoły, przyjemny, 

dyskretny, szczodry, miłosierny, spokojny, przychylny, szczery, starający się o przyjaźń, 

ugodowy, mądry, „ostrożnie śmiały, z przymusu gniewliwy” (k.D1r), przebierający w 

potrawach i napojach, kochający zakony, szybko się uczy i ma dobrą pamięć. „Absque 

Veneris officio prędko się rozchoruje” (k.D1r). Jest krwistej kompleksji. 

Marcjalistę można poznać po: okrągłej niepozornej twarzy, pełnej czerwonych krost, z 

kreską na czole lub gębie; szkaradnym i bystrym spojrzeniu, wielkim nosie, czerwonej cerze, 

pomieszanej z czernią „jakby nieco na końcu przypalonej”, włosach rzadkich i rudawych, ani 

kręconych ani prostych, częściej jednak kędzierzawych, oczach małych i żółtoczerwonych, 

ognistych, rzadkiej brodzie, krzywych i długich zębach, długiej, grubej szyi, postawie 

pochyłej i dużej. 
„Niektórzy z Marcyjalistów są kosmaci na piersiach, rękach i nogach” (k. D1r) 

                                                             
33 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania i szczepienia, chorym dla poratowania zdrowia, zdrowym dla traktowania spraw 

poważnych, myśliwym dla szczwania źwierza wielce służący, na Rok Pański M.DC.LXXXIII, po przybyszowym 

pierwszy, po przestępnym trzeci, z pilnością  wyrachowany przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i 

medycyny w Akad. Krakowskiej doktora, w Krakowie, w Drukarni Schdelów, I.K.M. Typogr., k. C4r. 
34 Por. Ibidem, k. D1r (kilku cech nie dało się odczytać z powodu złego stanu technicznego starodruku). 
Pozostałe opisy typów ludzkich pochodzą z kart: D1r, D2r. 
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Urodzony pod wpływem Marsa przejawia następujące cechy charakteru: jest 

niestateczny, bezwstydny, uparty, gniewliwy, mściwy, niezgodny, zdradliwy, pyszny, pewien 

siebie, niedowierzający ludziom. To „zabijak, głupi, natręt, furyjat” (k. D1r) i oszust. Ma 

upodobanie w wojnach, buntach i rozruchach; dużo je i pije; wiele chce, ale mało może; 

fałszuje monety. Tacy ludzie są choleryczni, gdyż przeważa w nich ciepło i suchość. 

Człowieka, który przyszedł na świat pod wpływem Słońca (czyli Solistę) znamionuje: 

piękna i okrągła twarz, biała, z lekka rumiana; dobre ciało miernego wzrostu, oczy średnie, 

ale wystarczająco duże i żółtoczerwone lub czerwone; głowa wielka; włosy długie, 

kędzierzawe, żółte; wklęsły nos, piękna gęsta broda, rzadkie zęby, szerokie usta, schodzące 

się brwi. 
„(…) a jeżeli miał Słońce in horoscopo, ma znak taki na twarzy, jest łysy.” (k. D1r) 

Jest kompleksji w miarę ciepłej i suchej. Z obyczajów oraz charakteru i predyspozycji Solista 

to człowiek: poczciwy, szczodry, żądny sławy, mądry i wielki, z powodzeniem piastujący 

urzędy, ma głębokie myśli oraz dobre rady, „ma się dobrze, ale nie jest sekretny” (k.D2r). 

Niektórzy soliści na pokaz są nabożni, a w rzeczywistości to hipokryci.  

„Wenereistę z kompleksyjej tak poznasz” (k.D2r): jest podobny do jowialisty, ale z 

urody przypomina bardziej kobietę, gdyż ma piękne wesołe ciemne oczy, którymi „afekty 

przyjacielskie łowi”, brwi czarne złączone; włosy piękne, długie, czasem kręcone; twarz 

okrągłą, pełną; dobrą cerę, zakrzywiony nos, wargi „niskie miąższe a wyższe subtelne” 

(k.D2r); piękną szyję; wzrost i ciało średnie; piersi wąskie, krótkie żebra, nogi grube. Cechują 

go: roztropność, wesołość, wymowność, szczęście, wdzięczność, ucieszność, pobożność, 

sprawiedliwość, upodobanie do strojów, wonności, ozdób, muzyki, żartów; pożądliwość, 

bogobojność, ale poniekąd gnuśność i niechęć do nauki. Wenereiści są kompleksji ciepłej i 

wilgotnej, więcej piją niż jedzą. 

Merkurialiści (urodzeni pod wpływem Merkurego) to ludzie chudzi, średniego 

wzrostu, mający wysokie czoło, podłużną twarz, nos długi i subtelny, piękne małe oczy; 

rzadką, czarną i piękną brodę, wargi subtelne, długie włosy, podłużne palce. Są mądrzy, 

subtelni, obyczajni, szczerzy, chętni do nauki, „w dysputach subtelni” (k.D2r); są dobrymi 

rachmistrzami, matematykami, sławnymi poetami, filozofami, uczonymi, złotnikami, 

malarzami, snycerzami, zegarmistrzami; „z dobrymi bywają dobrzy, a ze złymi źli”(k.D2r). 

Naturę mają ciepłą i w miarę suchą. 

Luniści (czyli ci, którzy przyszli na świat pod wpływem Księżyca) mają białe ciało z 

domieszką czerwieni; piękną, okrągłą i nieco bladą twarz, na której może być jakiś znak lub 

„pstrociny”; oczy niezbyt wielkie i nie całe czarne, wypukłe, jedno większe od drugiego albo 

zezowate „z defektem jakimkolwiek”(k.D2r); brwi złączone. Luniści błąkają się, peregrynują, 

są lękliwi, podszyci tchórzem, lekkomyślni, szyderczy, nie potrafią się ustatkować, 

przejawiają skłonność do gry w karty i kości, biesiad, czytania historii, bajek; szybko coś 

zrozumieją, ale też zaraz zapomną. Dużo śpią, „Wenerę mniej kochają” (k.D2r), mało robią, 

mają leniwy chód; są flegmatykami. 

 

 Obie charakterystyki ludzi (pierwszą biorącą pod uwagę Zodiak, drugą – wpływ 

planet), pomimo wielu dzielących je różnic, łączy wspólne postrzeganie kategorii czasu 

antropologicznego z perspektywy astralno - biologicznej. Aprioryczny moment narodzin  

(którego przecież człowiek nie wybiera i nie ma nań absolutnie żadnego wpływu) jest czasem 

kwalitatywnym – determinującym w chwili krytycznej przebieg ludzkiego życia. Jest zarazem 

momentem, którego oddziaływanie nie zamyka się w chwili narodzin, ale rozciąga na czas 

istnienia we wszystkich jego chwilach, aż do biologicznej śmierci. Kulminacja czasu 

biologicznego zbiega się z kulminacją czasu astralnego (niejednokrotnie także feralnego) i 

dopiero ten splot staje się funkcją jakości istnienia. Takie postrzeganie kategorii czasu 
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stanowi pochodną obecnej w kalendarzach Stanisława Słowakowica kosmologii, której 

fundamentem jest przekonanie o ścisłej łączności makrokosmosu oraz mikrokosmosu 

(człowieka), genezą swą sięgające filozofii platońskiej i arabskiej, zwłaszcza teorii wielkich 

koniunkcji
35

. Koncepcja czasu tak ściśle wiąże się z modelem wszechświata, że nie da się jej 

wyjaśnić w oderwaniu od tego modelu. Człowiek w momencie narodzin nie jest niezapisaną 

kartą - siły kosmiczne wpływają na jakość istnienia od momentu narodzin do śmierci, 

przenikając wszystkie aspekty egzystencji – decydują o wyglądzie zewnętrznym, cechach 

charakteru, preferencjach w wyborze zawodu, skłonnościach do określonych chorób, 

uzdolnieniach, o szczęściu i nieszczęściu, wreszcie – o ludzkiej moralności. Bezpośrednią 

przyczynę sprawczą jakości istnienia stanowi potęga makrokosmosu, ale oddziałująca zawsze 

w określonym czasie. Kategoria czasu implikuje sens kalendarzowej antropologii - 

zrozumienie tajemnicy człowieczeństwa dokonuje się na drodze analizy wzajemnej relacji 

czasu oraz układu gwiazd.  

Obraz zaprezentowanego w kalendarzu Słowakowica z roku 1669 biologicznego 

rytmu czasu przychodzenia ludzi na świat można graficznie przedstawić w postaci okręgu 

podzielonego na dwanaście mniej więcej równych części – dwanaście jakości wpływów 

makrokosmicznych, a zarazem życiowych determinantów. W dziejach ludzkości w każdym 

kolejnym roku astronomicznym cykl powtarza się regularnie. Okazuje się więc, że czas 

człowieka to pochodna unii czasów: biologicznego, astronomicznego, astrologicznego, tak 

ściśle powiązanych ze sobą, że tworzących specyficzną jakość – a konkretnie dwanaście 

jakości, z czego można wyciągnąć wniosek, że charakterystykę całej ludzkości da się 

uprościć, sprowadzając do tych dwunastu wyznaczników. Można upraszczać jeszcze bardziej 

– nie dwanaście znaków Zodiaku, ale siedem planet i w związku z tym tylko siedem typów 

ludzi, jak to przedstawia starodruk z roku 1683.  

Odpowiedź na podstawowe pytanie antropologii filozoficznej – kim jest człowiek - 

sprowadza się do stwierdzenia, że człowieczeństwo, definiowalne zaledwie przez dwanaście 

bądź siedem modeli, to funkcja czasu gwiazd oraz biologii.  

Kategoria czasu narodzin łączy się bezpośrednio z zagadnieniem granic wolności 

człowieka – gwiezdny determinizm nie da się spójnie połączyć w logiczną całość z 

woluntarystyczną koncepcją ludzkich czynów. Konsekwencje tego modelu czasu istotne są 

zwłaszcza w aspekcie etycznym – filozofia genitury pod znakiem zapytania stawia zasadność 

moralnych wymagań wobec jednostki oraz wartość czynów ludzkich – można się przecież 

urodzić „dobrze” (np. w Pannie), można się urodzić „źle” – pod złą gwiazdą (np. w znaku 

Skorpiona lub pod wpływem Marsa)
36

. W pismach astrologicznych kwestię tę interpretowano 

na różne sposoby – m.in. tzw. techniką interrogacji
37

, ale Stanisław Słowakowic zdaje się nie 

przejmować tego typu dywagacjami, nie tłumacząc zatroskanym rodzicom, jak można 

uniknąć szkodliwego wpływu radiacji gwiezdnych.  

Porównanie obu tekstów budzi zasadnicze pytania i wątpliwości, na które autor kalendarzy 

również nie odpowiada swoim czytelnikom
38

. W jednym starodruku mamy dwanaście typów 

ludzi, w drugim siedem; która siła ma w takim układzie oddziaływanie większe na kod 

jakości czasu antropologicznego – Zodiak czy radiacje planetarne? Czy oddziaływanie jednej 

                                                             
35 Por. Eugenio Garin, Zodiak życia. Astrologia w okresie renesansu, Warszawa 1992, s.24. 
36 Por. przysłowia: urodzić się pod szczęśliwą (lub nieszczęśliwą) gwiazdą – Nowa księga przysłów i wyrażeń 

przysłowiowych polskich, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1969, tom I, s. 772. 
37 Eugenio Garin, op. cit., s.39: „Jeśli jednak w genitura gwiazdy wybierają przeznaczenie człowieka, to 

człowiek poprzez technikę ‘interrogacji’ odkrywa alternatywy, wciąż otwarte, przestrzenie obojętne, w których 

może odwrócić proces i wybrać sobie własną gwiazdę”. 
38 Oczywiście trzeba brać pod uwagę fakt, że nie wszystkie almanachy Słowakowica dotrwały do naszych 
czasów, ale dla rangi omawianych problemów  ten argument nie jest wystarczający. 
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z nich znosi wpływ drugiej, a może się sumują lub w jakiś inny sposób korelują? Głębsza 

analiza wiedzie do podstawowych sprzeczności – brak obu tekstom spójnego obrazu genitury 

- i bynajmniej nie jest to problem błahy – przecież chodzi nie tylko o wygląd zewnętrzny (np. 

kędzierzawą tudzież ogoloną brodę), ale również predyspozycje do cnót (miłosierdzie, 

uczciwość, pracowitość, cierpliwość, nabożność, sprawiedliwość, bogobojność itp.), wad (np. 

lekkomyślność itp.), wreszcie – nawet grzechy główne (gniew, pycha, lenistwo, nieczystość, 

nieopanowanie w jedzeniu i piciu). 

Wyjaśnić ten fakt można na dwa sposoby – najprawdopodobniej ani czytelnicy, ani 

autorzy nie traktowali poważnie tego typu horoskopów. Po drugie – nawet ci, co w teorię 

genitury wierzyli, pouczani byli przecież nieustannie przez kalendarzystów o tym, że co 

prawda astra regunt homines, ale nad gwiazdami jest wola Boska; zawsze pozostawała więc 

modlitwa mająca moc odwrócenia złych radiacji. 

Za przekonaniem o tym, że nikt na serio horoskopów urodzinowych traktować nie 

mógł, przemawia jeden istotny fakt - zaprezentowana powyżej teoria genitury stanowi częsty 

temat XVII-wiecznej kalendariografii (almanachy Słowakowica nie są na tym tle 

ewenementem, ale wpisują się w określony model myślenia o czasie początku, powszechny w 

innych tekstach epoki), któremu brak spójności.  

W podobny sposób omawia horoskop narodzinowy Stefan Furman w kalendarzu na 

rok 1661; przykładowo o ludziach urodzonych pod znakiem Wodnika (19 stycznia – 17 

lutego) pisze, że są: tajemniczy, mądrzy, dowcipni, chciwi, wierni, obyczajni, wystrzegają się 

wody, nie spodziewając się od niej żadnego szczęścia, często cierpią nędzę, przejawiają 

skłonności do febry. Chłopcy prędko się gniewają, są skromni i skryci w swoich sprawach, 

sławni u ludzi, mają predyspozycje do nauki, chęć do pielgrzymowania, są prędcy i chytrzy w 

handlu, skąpi, leniwi, przewyższają swoje rodzeństwo, są lubiani przez kobiety, pomimo że 

czasem cierpią ubóstwo, nie bardzo się nim przejmują. Dochodzą do bogactw nie własnym 

staraniem, ale dzięki pomocy życzliwych przyjaciół. Prędko siwieją i długo żyją. Mają 

skłonność do chorób: nóg, głowy, piersi, śledziony, brzucha. Szczęśliwe są dla nich wszystkie 

rzeczy „wietrzyste i wodne”, czyli np.: łąki, młyny, rybactwo. Nie lubią prac w polu ani 

związanych z ogniem. Urodzone w tym czasie dziewczynki przejawiają tę samą naturę, 

kochają prawdę, są stateczne, płodne, bogate, przyjdą do wielkich godności.
39

  

Zgodnie z powyższym modelem Stefan Furman opisuje cechy dzieci urodzonych w 

całym roku – np. chłopcy spod znaku Barana są pięknego ciała, „podługowatej twarzy i 

szyjej, wielkie mają żyły u czoła, kędzierzawy i gęsty włos, ciemne oczy”
40

. Urodzeni między 

17 lutego a 20 marca lubią kompanię, trunki, grę, są niestateczni w przedsięwzięciach
41

. 

Inny autor kalendarzy nawiązujący do genitury – Mikołaj Brożek – o dzieciach urodzonych 

pod znakiem Ryb notuje taką informację: 
„Dziatki, które się podczas Ryb rodzą, są ludzkimi i sposobnymi ludźmi, rady każdemu usługują, będą 

bogate, szczodre, ale przecię niestateczne w swym przedsięwzięciu”
42

. 

                                                             
39 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok po zbawiennym narodzeniu Pana i 

Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa M.DC.LXI, tak sporządzony, że się potentatowie wielcy i ich oficyrowie, 

uczoni i prostacy, żołnierze, kupcy i gospodarze ucieszyć i udelektować z niego mogą, przez Stafana Furmana, 

fil. magist. i poetę zacnego, Cum Gratia et speciali privileg. S.R.M. Pol. et Svec. We Gdańsku, nakładem Wdowy 

Jerzego Forstera Bibliop. K. J. M. Drukowano przez Dawida Fridricha Rhetiusza, k. A3r-A4r. 
40 Ibidem, k. B2r. 
41 Ibidem, k. B1r. 
42 Hemerologeion abo nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborem czasów i 

aspektami na Rok Pański 1677, przybyszowy, pierwszy po przestępnym, przez M. Mikołaja Brosciusa, filozofijej 

doktora, sławnej Akademijej Krakowskiej w Wielkim Kolegium, astrologijej i geometryjej ordynariusza, z 

pilnością wyrachowany i ku dobremu pospolitemu wydany, w Krakowie w druk. Wojciecha Goreckiego I.K.M. i 
sławnej Akad. Krak. Typogr., k. A4r. 
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Urodzone pod znakiem Barana będą skłonne do zwady, dojdą do wysokich urzędów, ale 

mogą się spodziewać zazdrości i niełaski
43

. 

Dzieci, które przyszły na świat w Bliźniętach, będą się chętnie i dobrze uczyć, wtrącać się w 

obce sprawy, przejawiać skłonność do żartów, cierpieć przykrości, od przyjaciół nabędą wiele 

pieniędzy, a poza tym: „płaszczyk noszą na obu ramionach”.
44

 

Z kalendarza Franciszka Tvatera na rok 1699 rodzic mógł się dowiedzieć, że dziecko 

narodzone w marcu „nagłe będzie w swej myśli, a możni się go będą bać”
45

, w kwietniu – 

będzie bezpłodne; w czerwcu – nieśmiałe i głupie46; w październiku – złego przyrodzenia i 

mowy nieprzyjemnej47. Fatalny los wróży narodzenie 1 sierpnia: „kto się tego dnia urodzi, nie 

powiedzie się do dobrego, ale złą śmiercią zginie”.
48

 

Do teorii czasu narodzin nawiązuje również almanach Adama Kazimierza 

Łapczyńskiego na rok 1682, w którym autor zamieszcza „Naukę krótką o znakach 

niebieskiego zodyjaku. Do czego człowieka każde z nich sposobi, gdy się pod nim urodzi”. 

Tekst zdradza liczne podobieństwa  z Nowym i starym kalendarzem... Stanisława 

Słowakowica na rok 1669. Wymienione są cechy potomstwa, wygląd zewnętrzny, 

predyspozycje, uzdolnienia – np. o urodzonych np. pod znakiem Barana czytamy: 
„Zaczym ktokolwiek się rodzi tej godziny, której Baran zostaje na wschodzie Słońca, człowiek taki 

będzie urody pięknej, statury śrzedniej, suchy, cery na ciele śniadej, włosów kędzierzawych, obfitych, 

a ku białości się skłaniających, uszu małych, szyje długiej, ciała trwałego, w sprawach swoich prędki, 
mniej stateczny, gniewliwy, do Marsowych się zabaw biorący i w nich osobliwe przez żywot swój 

ukontentowanie mający, dowcipny, siła o sobie rozumiejący, gorącej i cholerycznej kompleksyjej”.
49

 

Urodzeni pod znakiem Byka mają wysokie czoło, wypukłe, wielkie oczy, czarne brwi, grubą 

szyję, szerokie piersi, żółtawe włosy, szerokie ramiona, mierny wzrost, siną cerę, wspaniały 

chód. Są mężni, szczęśliwi, uzdolnieni do wszelkich prac, chętni, weseli, lubiani przez ludzi, 

towarzyscy, miłosierni, pobożni, niecierpliwi w nieszczęściu, znajdują upodobanie w 

zabawach50 - według tego schematu  Adam Kazimierz Łapczyński opisuje inne znaki. 

Można brać pod uwagę Zodiak, poszczególne planety lub też wzajemne układy planet 

– ilość możliwych wariantów cech potomstwa mnoży się i komplikuje jeszcze bardziej. 

Kalendarz Kazimierza Ceyplera omawia geniturę w zależności od kątowego położenia planet: 
„Na przykład jeżeli się kto rodził w ten czas, kiedy trzeciak Saturna z Księżycem, rozumiej o takim, że będzie u 

potentatów świata w wielkiej zostawał stymie i owszem te wzwyż pomienione aspekty niebieskie znaczną 
inaugurują na pańskich i królewskich dworach łaskę, respekty osobliwe, szczęście  i pewną fortunę (…)”51. 

                                                             
43 Ibidem, k. B1r. 
44 Ibidem, k. B3r. 
45 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborem czasów i aspektami na Rok Pański 

M.DC.XCIX, który jest przybyszowy, po przestępnym trzeci. Przez M. Kazimierza Franciszka Tvatera, w 

przesławnej Akademijej Krakowskiej filozofijej doktora, z pilnością według rachunku Tabularum Rudolfinarum, 

jako między inszymi najdoskonalszych, wyrachowany. W Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego I.K.M. i 

I.M.X. Biskupa Krakowskiego Siewierskiego, także przesławnej Akademijej Krakowskiej Typografa, k. A4v. 
46 Ibidem, k. B3v. 
47 Ibidem, k. C3v. 
48 Ibidem, k. C1v. 
49 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania, szczepienia etc. Chorym dla poratowania zdrowia. Zdrowym dla traktowania spraw i 

dzieł poważnych wielce służący. Na Rok Pański 1682, który jest przybyszowy, po przestępnym drugi, ku dobru 

pospolitemu. Przez M. Adama Kazimierza Łapczyńskiego, nauk wyzwolonych i filozofijej w przesławnej 

Akademijej Krakowskiej doktora i profesora z pilnością wyrachowany i do druku podany. W Krakowie w 

Drukarni Wojciecha Goreckiego, I.K.M. Typogr., k. A3r. 
50 Ibiem, k. A3r. 
51

 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborem czasu i aspektami na Rok Pański 1700, 

który jest po przybyszowym pierwszy, nie przestępny zaś propter correctionem Gregorianam. Przez M. 

Kazimierza Ceyplera, w przesławnej Akademijej Krakowsk. filozofijej doktora, matematyki profesora, z pilnością 
wyrachowany (brak m. wyd)., k. A3r. 
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Porównując powyższe opisy, doszukać się można określonych podobieństw 

dotyczących wyglądu zewnętrznego oraz cech potomstwa, ale zarazem tak znacznych różnic, 

że nie można mówić w przypadku polskiego kalendarza siedemnastego stulecia o istnieniu w 

nim jednakowego, spójnego dla wszystkich tekstów obrazu czasu narodzin. Wspólny mają 

jedynie punkt wyjścia – teorię genitury powiązaną z teorią wielkich koniunkcji, różny 

natomiast punkt dojścia - dowolnie wymyślane cechy potomstwa. Może właśnie dzięki temu, 

że kalendarze nie prezentowały w tym aspekcie wizji spójnej, czytelnicy nie przywiązywali 

większej wagi do prognoz autorów, ani w nie bezkrytycznie nie wierzyli - ta teza wymaga 

jednak dalszych badań potwierdzających ją w tekstach źródłowych. Podobnie zresztą nasza 

kultura współczesna (a konkretnie czasopisma kobiece) zasypuje czytelników mniej lub 

bardziej udatnymi horoskopami, których przecież rozsądnie myślący ludzie poważnie nie 

traktują. 

Kalendarzowy model czasu narodzin – niespójny, niejednolity, stanowiący sui generis unię 

czasu biologicznego, astralnego oraz feralnego, egzystuje w tekstach epoki bez żadnej 

głębszej logiki czy potrzeby weryfikacji.  

 

Świadomość śmierci, stanowiącej ostatnią kulminację czasu biologicznego, w 

wymiarze kulturowym prowadzić może do postaw skrajnych – bądź do jej przemilczania, 

pomijania, usuwania, bądź do nieustannego przypominania o jej potędze i nieuchronności; 

może zarówno odebrać sens życiu, jak i sens mu nadać
52

. XVII-wieczne kalendarze wydała 

kultura, która nie przemilczała faktu śmierci, ale oswajając czytelnika z czasem i 

przemijaniem, równocześnie oswajała z nieuchronnym końcem życia. O ile cechę znamienną 

pierwszej kulminacji czasu biologicznego (dzień narodzin) stanowi ścisłe połączenie z 

czasem astrologiczno – prognostykarskim, to kulminacja ostatnia (hora mortis) ukazana jest 

przez kalendarzystów w odmienny sposób – ten moment odnoszą do Boga.  

Zagadnienie śmierci poruszył w Nowym i starym kalendarzu... na rok 1698 Stanisław 

Słowakowic przy okazji rozważań o sposobach i możliwościach przedłużenia ludzkiego 

życia. Odwołał się w pierwszym rzędzie do tradycji biblijnej – do rozważań psalmisty
53

 oraz 

Hioba
54

, podkreślających krótkość ludzkiej egzystencji i jej nieuchronny kres. Panem czasu, 

wyznaczającym długość ziemskiego bytowania człowieka, jest jedynie wszechmocny Bóg, a 

Jego ostatecznych wyroków nie potrafią odwrócić ani medycy, ani medycyna. Ustalony przez 

Stwórcę antropologiczny terminus absolutus do tego stopnia nie leży w gestii człowieka, że 

nie tylko nie można go przedłużyć, ale nawet skrócić. Są jednak w życiu takie sytuacje, kiedy 

możemy się uchronić przed śmiercią, lecz dotyczą tyko „terminos conditionatos”: 
„(…) dwojakie są terminy życia naszego. Alii sunt absoluti, to jest których się uchronić nie możemy, alii 

conditionati, to jest których się uchronić za staraniem możemy. Na przykład naznaczył komu Bóg termin życia 

lat [liczba nieczytelna] abo 70 abo 80, takowy termin jest absolutus, którego ani medyk ani medycyna 
przedłużyć ani skrócić nie może. Gdy zaś komu Pan Bóg in tantum długo żyć przeznaczył in quantum w każdej 

rzeczy omne nimium tanquam naturae inimicum będzie się wystrzegał etc. in quantum wcześnie medyka dla 

poratowania zdrowia do siebie zaprosi, takowy termin jest conditionatus i może Bóg i medycyna prolongare 

(…)”55. 

                                                             
52 Na temat postaw wobec śmierci por. Anna Pawełczyńska, Czas człowieka, Wrocław 1986, s. 111-129. 
53 Autor perykopy biblijne cytuje za Wulgatą. Tu ma na myśli Ps 39,6a – por. we współczesnym tłumaczeniu: 

„Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi” - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekł. z 

języków oryginalnych, oprac. zespól biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1988. 
54 Por. Hi 14,5: „Człowieka dni ilość zliczona, i liczba miesięcy u Ciebie, kres wyznaczyłeś im 

nieprzekraczalny” - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekł. z języków oryginalnych, oprac. zespól 

biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1988. 
55 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 
gospodarzom dla siania i szczepienia, chorym dla poratowania zdrowia, zdrowym dla traktowania spraw 
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Na potwierdzenie tezy o terminach uwarunkowanych ludzkim działaniem autor przytacza 

również tradycję biblijną – uzdrowienie Ezechiasza, który w chwili śmierci wymodlił sobie 

piętnaście lat życia
56

 oraz rozważania Syracha o potrzebie wezwania lekarza w chorobie i 

powierzenia się Bogu
57

. Choroby, które zsyła Bóg dla opamiętania się grzesznika i 

wymierzenia mu doczesnej kary, mogą być wyleczone przez medyków (którymi nie trzeba 

nimi gardzić), a także modlitwę, Komunię świętą oraz sakrament pokuty.  

Taki obraz czasu śmierci (punkt, do którego biegnie strzałka ludzkiego czasu) uświadamia 

istnienie nieprzekraczalnej granicy ziemskiego bytowania, ale równocześnie nieznajomość 

wyroków Boga sprawia, że w każdej sytuacji zagrożenia życia można wszelkimi dostępnymi 

sposobami je ratować. W tej krańcowej sytuacji kalendarzysta środki medyczne ściśle łączy z 

praktykami religijnymi – czas Boga splata się tu w szczególny sposób z czasem medycyny i 

biologii.  

Temat śmierci powraca na kartach kalendarzy XVII-wiecznych przede wszystkim w 

formie krótkich wierszy, sentencji, przysłów, umieszczanych najczęściej obok tabel czasu. 

Autorzy powielają myśli, aforyzmy, znane w tradycji kultury europejskiej – np. podkreślają 

wszechpotęgę śmierci, która nie patrzy ani na wiek człowieka, ani na stan majątkowy, ani 

mądrość, ani na pozycję społeczną:  
„Śmierć wysokich tytułów bynamniej nie lęka się”

58
. 

„Nie ufajcie uczeni w swoje mądre głowy, ma Lachezis i na was śmiertelne okowy”
59

. 

„Śmierć na urodę i na młodość respektu nie ma”
60

. 

                                                                                                                                                                                              
poważnych, myśliwym dla szczwania zwierza wielce służący, na Rok Pański M.DC.XCVIII, który jest po 

przybyszowym i przestępnym drugi, przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny w Akademijej 

Krakowskiej doktora i profesora z pilnością wyrachowany, w Krakowie,  k. B2r-B2v.   
56 Autor w tym miejscu podaje błędnie sigla biblijne, ale chodzi mu o wydarzenia opisane w dwudziestym 

rozdziale Drugiej Księgi Królewskiej - por. 2 Krl 20, 1-6a: „W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. 

Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: <<Tak mówi Pan: Rozporządź domem swoim, bo 

umrzesz – nie będziesz żył>>. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana mówiąc: <<Ach, 

Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co 

jest dobre w Twoich oczach>>. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca 

środkowego, kiedy Pan skierował do niego słowo: <<Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu: Tak 
mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię: 

trzeciego dnia pójdziesz do świątyni Pańskiej i dodam do dni twego życia piętnaście lat” – Pismo Święte Starego 

i Nowego Testamentu w przekł. z języków oryginalnych, oprac. zespól biblistów polskich z inicjatywy 

Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1988.  
57 Por. Syr. 38,9-10.12: „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię 

uleczy. Usuń przewrotność – wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu! (…) Potem sprowadź lekarza, 

bo jego też stworzył Pan, nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny” - Pismo Święte Starego i 

Nowego Testamentu w przekł. z języków oryginalnych, oprac. zespól biblistów polskich z inicjatywy 

Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1988. 
58 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania, szczepienia etc., chorym dla lekarstw i puszczania krwie, zdrowym dla traktatów spraw 

i dzieł poważnych wielce służący, na Rok Pański M.DC.LXXIX, po przybyszowym wtóry, po przestępnym trzeci, z 
pilnością uważony i wyrachowany przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny doktora, w 

Krakowie, w Drukarni Akademickiej, k. B3v. 
59 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania i szczepienia etc., chorym dla poratowania zdrowia, zdrowym dla traktowania spraw i 

dzieł poważnych wielce służący, na Rok Pański M.DC.LXXXI po przybyszowym i przestępnym pierwszy, z 

pilnością wyrachowany przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny doktora, w Krakowie w 

Drukarni Jerzego i Mikołaja Schedlów, k. C2r. 
60 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania i szczepienia etc., chorym dla lekarstw i puszczania krwie, zdrowym dla traktowania 

spraw i dzieł poważnych wielce służący, na Rok Pański M.DC.LXX.VIII po przybyszowym pierwszy, po 

przestępnym wtóry, z pilnością uważony i wyrachowany przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny 
doktora, w Krakowie w Drukarni Akademickiej, k. C1r.  
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Podobną myśl zawiera czterowiersz z kalendarza Adama Pęcherzyńskiego; przy tabeli czasu 

na marzec autor pisze: 
„Tu śmierci znajduje się panowanie samy, 

Zabiera stare baby, zrywa młode damy. 

Panuje nad młodymi śmierć we dnie i w nocy, 
Bez respektu żadnego, do grobu ich tłoczy”

61
. 

Przy miesiącu kwietniu kalendarzysta mówi o strachu towarzyszącym człowiekowi 

przed śmiercią oraz o potrzebie wezwania kapłana, by godnie przygotować się na moment 

odejścia ze świata62. Przy grudniu dodaje uwagę o nieprzekupności śmierci, przed którą nie 

uchroni się nawet bogacz63. Przy lutym ironicznie wyraża się o starcu, który oczekuje 

światowych zaszczytów, a powinien pomyśleć o zbawieniu wiecznym64. 

Wobec śmierci wszyscy ludzie są równi – nie ma ona względu na wielkich czy 

mądrych tego świata; opisujące tę prawdę kalendarzowe wiersze przypominają słynne 

średniowieczne dances macabres. W kalendarzu Stanisława Słowakowica na rok 1667 

czytamy: 
„Kto król, kto był niewolnik, nikt w ten czas nie zgadanie, 

Kiedy z nas na obudwu dekret Boski padnie. 

I choćby przyszło ziemi, co skryła, powracać, 

Trudno się, kto tam pan, kto żebrak, domacać”65. 

Tę samą myśl zawiera almanach autora z roku 1680: 
„Ziemia nie pyta, czyś ty chłop czy szlachcic. 

Jak tobie, tak mnie zrobią trumnę z tarcic”66. 
„Jeżeliś pan czy doktor, nie pyta śmiretucha. 

Weźmie starca, młodego, namaca i głucha”67. 

Wszechpotęga śmierci objawia się również w jej nieuchronności – gdy Bóg wyznacza 

moment zejścia ze świata, człowiek nie może już nic poradzić, gdyż jego czas biologiczny 

dobiega kresu: 
„Nie chce-ć się widzę jeszcze z tego świata, 

Żal ci opuścić żony, siostry, brata. 

Leć że tym P. Bóg, a nie człowiek władnie, 
Musisz iść, kiedy na cię kostka padnie”68. 

                                                             
61 Kalendarz polski i ruski świąt rocznych i biegów niebieskich, z wyborem czasów i aspektami na Rok Pański 

M.DC.XCIV, po przybyszowym pierwszy, a po przestępnym wtóry, przez M. Adama Pęcherzyńskiego w 

przesławnej Akademijej Krakowskiej filozofijej doktora i profesora z pilnością wyrachowany, w Krakowie w 

Drukarni Franciszka Cezarego, I.K.M, I.M.X. biskupa krakowskiego książęcia Siewierskiego także przesławnej 

Akademijej Krakowskiej typografa, k. B1r. 
62 Ibidem, k.B2r. 
63 Ibidem, k.D2r. 
64 Ibidem, k. A4r. 
65 Nowy i stary kalendarz, w którym oprócz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborami na Rok Pański 
1667, po przybyszowym pierwszy, a po przestępnym trzeci, sporządzonych stanom różnym, jako to duchownym, 

świeckim, rycerskim, gospodarskim, kupieckim etc. służących. Wydana jest astrologiczna informacyja dla 

snadniejszego poratowania słabego zdrowia, przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej doktora i profesora, 

astrologijej w Małym Kolegium ordynariusza. Tudzież podaje się pamięć pierwszych początków niektórych 

prowincyj, królestw, miast i zakonów, z przydatkiem przestrogi, jak niebezpieczna rzecz jest chrześcijanom 

dawać się leczyć Żydom niewiernym, w Krakowie, w Drukarni Balcera Śmieszkowica J.K.M. Typ., k. B1r. 
66 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich, kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 

gospodarzom dla siania i szczepienia etc., chorym dla poratowania zdrowia, zdrowym dla traktowania spraw i 

dzieł poważnych wielce służący, na Rok Pański MDCLXXX przybyszowy i przestępny, z pilnością wyrachowany 

przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny doktora, w Druk. Jerzego i Mikołaja Schedlów I.K.M. 

Typogr., k. A4r. 
67 Ibidem, k. D1r. 



17 

 

Z motywem śmierci wiąże się motyw czasu jako siły niszczącej człowieka, złowrogiej, 

destrukcyjnej
69

. Pomimo że ludzie odchodzą ze świata bez względu na wiek kalendarzowy, 

śmierć młodych wydaje się być wbrew naturze, natomiast zgon starych wpisuje się w 

porządek ziemskiego istnienia: 
„młodemu jeżeli umrzeć przychodzi, śmierć jego ciężka bywa. Abowiem umiera sprzeciwiającym się 

przyrodzeniem, zaczym wielki gwałt w członkach swoich czuje. Stary zaś jakoby dobrowolnie i sama przez się 

śmierć przychodzi, której się członki starego i siły nie sprzeciwiają i dlatego lekka bywa.”70 

Ta opinia z kalendarza Mikołaja Żórawskiego nasuwa wniosek o istnieniu w potocznej 

mentalności pewnej idealnej miary czasu antropologicznego, czyli wzorca czasu ziemskiego; 

do jego podstawowych cech należy przeżycie przez jednostkę ludzką wszystkich etapów 

ontogenezy – od dzieciństwa do śmierci. Gdy któryś z tych etapów czasu nie zostanie 

dopełniony, towarzyszy temu przekonanie o zachwianiu ładu istnienia (por. chociażby Treny 

Jana Kochanowskiego). Obrazem opisującym pełnię biologicznego czasu człowieka jest 

popularny w literaturze staropolskiej topos czterech pór roku jako czterech etapów życia: 
„(…) jako człowieka i każdego źwierzęcia pierwszy wiek od narodzenia jego jest nawilgotnieszy, a to jest 

dzieciństwo, wtóry gorętszy, jako młodzieństwo, trzeci suchy, jako wiek męski, a ostatni zimny, to jest wiek 

starości. Tymże sposobem, gdy Słońce ten cyrkui Zodiak obiega, cztery części roku podobne własności tym 

czterem wiekom nam się okazują”71. 

Uporczywe nawracanie tematu śmierci stanowi cechę charakterystyczną kalendarzy, 

które nie przemilczają prawdy o kresie ludzkiego czasu, ale podkreślają wanitatywność 

istnienia. W tym kontekście pojawia się znany już ze starożytności topos człowieka 

wędrującego (homo viator); w kulturze chrześcijańskiej wędrówka życiowa otrzymuje sens 

wyższy - to droga do ojczyzny niebieskiej: 
„Abowiem nie mamy sobie pomyślać, jakobychmy w tej gospodzie świata długo zostać mieli, lecz nasz umysł i 
myśli ku wieczności obracajmy (...). Jozefus w księdze Dziejów Żydowskich wspomina: Migremus hinc. 

Bierzmy się precz stąd. Co nam też Pan Bóg wielorakim sposobem pokazuje, osobliwie gdy mór na nas 

dopuszcza i wiele ludzi przezeń uprząta, którzy przed tym mało nań pamiętali.”72 

Z toposem człowieka wędrującego oraz życia jako wędrówki (peregrinatio vitae) 

łączy się w kalendarzowej refleksji o przemijaniu i śmierci topos ubi sunt? Almanach Adama 

Pęcherzyńskiego wylicza wielkich, silnych, bogatych, wpływowych, mądrych tego świata, 

których sława i potęga odeszły wraz ze śmiercią: 
„Gdzież jest teraz sławna Platona, Arystotelesa, Galena i inszych tak wielu filozofów nauka? Gdzie królestw i 

obywatelów owa nieporównana odwaga; zginęła. Słynie-ż teraz Persów bogactwo i mężów dzielnych królestwo;  

zginęło. Żyje-ż teraz Macedończyków przy Aleksandrze Wielkim wszystkiego świata zwycięzców wrodzona 

                                                                                                                                                                                              
68 Rzymski i ruski kalendarz z prognostykiem na Rok Pański 1690, przybyszowy, a po przestępnym wtóry, przez 

M. Stanisława Niewieskiego, nauk wyzwolonych i filozofijej doktora, fizyki w Akademijej Zamojskiej profess., 

astronoma i geometrę wyrachowany, w Zamościu, drukowano Roku  P. 1689, k. A3v. 
69 Por. Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborem czasów i aspektami na Rok Pański 

M.DC.XCVIII, który jest po przestępnym i przybyszowym drugi, przez M. Kazimierza Tvatera, w przesławnej 

Akademijej Krakowskiej filozofijej doktora i matematyki profesora, z pilnością wyrachowany i do druku podany. 

W Krakowie, w Drukarni Akademickiej, k. A4v. 
70 Hemerologeion (…) na Rok Pański 1666, (…) przez Mikołaja Żórawskiego (…), k. B3r. 
71 Przestroga abo obwieszczenie przypadków rozmaitych na Rok Pański 1610, wtóry po przestępnym, z nauki 

gwiazdozorskiej jako napilniej zebrana, Gerzego Lemki LLm Pract., Kraków, Druk. Wojciecha Kobylińskiego, 

k. B2v- B3r. 
72 Nowy i stary kalendarz na rok po łaski pełnym i zbawiennym narodzeniu Pana i Zbawiciela naszego Jezusa 

Chrystusa MDCLV. W tym roku jest 13 Miesiąców i jedno małe zaćmienie Słońca 6 dnia lutego. Na horyzont 

gdański i toruński i inszych miejsc okolicznych dyrygowany i do używania go w Koronie Polskiej wygotowany i 

na pożądanie polskim językiem wydany. Także też o którym czasie Słońce i Księżyc wschodzi i zachodzi i jako 

długi każdy dzień jest, więc i tu najdziesz osobny kalendarz domowy dla gospodarzów z astrologickim 

prognostykiem, przez Laurentiusa Eichstadiusa, Med. doct. królewskiego miasta Gdańska, fizyka i matematyka. 

Cum gratia et speciali privilegio S.R.M. Pol. et Suec. We Gdańsku, z nakładem Ernesta i Andrzeja Juliusza 
Mollera braci i bibliopolów K.J.M, k. G1v. 
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siła i nieuhamowana potęga; z śmiercią Aleksandrową upadła. (…) Jest albowiem Bóg Wszechmogący, który 

nam określił terminy spraw, wiek i stopnie wszystkim rzeczom opisał”73. 

Absolutna konieczność przemijania nie stanowi jednakże igraszki głupiego, okrutnego 

i ślepego losu, ale znajduje rację wyższą w planach Boga, naznaczającego „terminy spraw”. 

Ostatecznym Panem czasu ludzkiego okazuje się Bóg, co almanachy podkreślają jednym 

głosem. Prawa astrologii (wszechobecnej w kalendarzowej koncepcji czasu ludzkiego) w 

godzinie śmierci wydają się być zawieszone.  

W obliczu powagi i świętości momentu zakończenia ziemskiej wędrówki objawia się pełna 

prawda o wartości człowieka. Na jakość tej chwili wpływ ma całe doczesne życie, dlatego nie 

można dobrze umrzeć, jeżeli żyło się źle: 
„Qualis vita, finis ita. Kto źle żył, umrzeć dobrze takowy nie może.”74  

To przekonanie funkcjonuje w dobie staropolskiej w formie przysłowia: „Jaki żywot, taka 

śmierć”
75

. 

 Świadomi rangi poruszanego zagadnienia, kalendarzyści starają się niejednokrotnie 

nauczyć swoich czytelników sztuki „dobrego umierania”. Przede wszystkim podkreślają 

potrzebę czujności oraz troski o własną duszę: 
„Przytym się też o duszę starać mamy, ponieważ każda rzecz swój naznaczony czas ma. Bo właśnie jako się rok 

dokończa, tak też czas śmierci naszej się przybliża. Syrach. w rozdz. 15 v.1.”76 

Przestrzegają przed złym trybem życia, sprowadzającym na człowieka zgon jako karę za brak 

opanowania: 
„Jadłeś, piłeś, skakałeś, szarpałeś bez miary. 

Wytchniesz tego niedługo, włożą cię na mary”77. 

Zalecają, by w godzinie śmierci rozporządzić własnym majątkiem
78

.  

Oprócz tego typu drobnych porad, uwag, przestróg, wyrażonych często w formie 

sentencji, kultura XVII wieku wydała specjalny almanach poświęcony godzinie umierania – 

łacińskie Calendarium novum ad bene moriendum perquam utile, przetłumaczone na język 

polski przez Teofila Rutkę (częste wznowienia kalendarza świadczą o jego olbrzymiej 

popularności w swoich czasach). 

Starodruk stanowi typ kalendarza wiecznego, aktualnego w każdym roku (wymienia 

jedynie nazwy miesięcy i numery poszczególnych dni). Opatrzony został dedykacją (Annie 

Leszczyńskiej) oraz przedmową do czytelnika, objaśniającą mu potrzebę posiadania 

specjalnego kalendarza poświęconego godzinie śmierci. Ludzie radzą się kalendarzy w 

różnych sprawach („Bardzo często zwykłeś się radzić, mając sporządzać sprawy twoje, 

kalendarza, żebyś wiedział, jaki dzień, i jeśli-ć niebo życzliwe będzie etc.”
79

), a przecież nie 

                                                             
73 Kalendarz polski i ruski świąt rocznych i biegów niebieskich, z wyborem czasów i aspektami na Rok Pański 

M.DC.XCIV, po przybyszowym pierwszy, a po przestępnym wtóry, przez M. Adama Pęcherzyńskiego w 

przesławnej Akademijej Krakowskiej filozofijej doktora i profesora z pilnością wyrachowany, w Krakowie w 

Drukarni Franciszka Cezarego, I.K.M, I.M.X. biskupa krakowskiego książęcia Siewierskiego także przesławnej 

Akademijej Krakowskiej typografa, k. E1v. 
74 Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich kapłanom dla porządku Kościoła Bożego, 
gospodarzom dla siania i szczepienia, chorym dla poratowania słabego zdrowia, zdrowym dla traktowania 

spraw poważnych, myśliwym dla szczwania zwierza wielce służący, na Rok Pański M.DC.XCV po przybyszowym 

wtóry, po przestępnym trzeci, przez M. Stanisława Słowakowica, filozofijej i medycyny w Akademijej Krak. 

doktora i profesora z pilnością wyrachowany, w Krakowie w Drukarni Akademickiej, k. D1v. 
75 Cyt. za: Nową księgą przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa 

1972, tom III, s. 970. 
76 Nowy i stary kalendarz na rok (…)  MDCLV (…) przez Laurentiusa Eichstadiusa, (…), k. D4r. 
77 Nowy i stary kalendarz (…) na Rok Pański 1667(…) przez M. Stanisława Słowakowica (…), k. A4v. 
78

 Nowy i stary kalendarz (…) na Rok Pański M.DC.LXX.VIII (…) przez M. Stanisława Słowakowica (…), k. 

A2v. 
79 Kalendarz nowy do dobrej śmierci bardzo pożyteczny, z łacińskiego w Pradze po trzykroć, a ostatnie Roku 
Pańskiego 1679 wydanego, na polski język przez jednego kapłana Soc. Jesu [Teofila Rutkę] przełożony i do 
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ma ważniejszej, niż dobra śmierć, ponieważ stanowi ona nie tylko kres życia ziemskiego, ale 

również moment decydujący bądź o wiecznym zbawieniu, bądź o potępieniu. Dlatego Teofil 

Rutka w duchu średniowiecznych sztuk umierania poucza czytelnika:  
„Umrzeć wprawdzie do natury, ale dobrze umrzeć do nauki należy.(…) Do śmierci się dobrze gotuj. (…) Nie 

masz tu żadnego dnia nieszczęsnego, oprócz tego, który ty sam uczynisz śmiercią nieszczęśliwą dla twego 

grzechu nieszczęsnym”80. 

Umierania trzeba się uczyć wytrwale, cierpliwie, z dnia na dzień, ponieważ człowiek, 

nie znający godziny własnej śmierci, powinien być na nią nieustannie gotowy; medytacja nad 

tą tajemnicą prowadzi do potrzeby czujności, mającej swój wyraz przede wszystkim w 

wystrzeganiu się grzechów śmiertelnych oraz prowadzeniu dobrego życia.  

Teofil Rutka wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z kalendarza – należy rano, przed 

udaniem się do codziennych obowiązków, przeczytać fragment opisujący życie i zasługi 

świętego z danego dnia, a następnie naśladować go oraz prosić, by wymodlił szczęśliwą 

śmierć.  

Zamieszczone przy każdym dniu notatki są krótkie, kończą się modlitwą 

wstawienniczą. Pisane są w duchu średniowiecznych żywotów świętych, pełnych cudowności 

oraz swoistych praktyk pokutno-ekspiacyjnych – np. świętemu Rajmundowi do modlitwy 

porannej służył anioł, a „płaszcz przez morze rozpostarty, do prędkiego przewozu”
81

; św. 

Genowefa spożywała pokarmy dwa razy w tygodniu, nie piła wina, a ilekroć wejrzała na 

niebo, zalewała się łzami
82

; św. Makariusz przez siedem lat nie spożywał żadnych 

gotowanych pokarmów, przeżył dwadzieścia dni bez snu oraz dla obrony czystości wystawiał 

swe nagie ciało na żądła komarów
83

. 

Starodruk opatrzony jest też opisem Męki Pańskiej (od s. 375 - „Męka Chrystusowa 

we Mszy św. wyrażona. I dla pożytku wiernych duchownego przez jednego kapłana Societati 

Jesu światu podana”) oraz rachunkiem sumienia.  

W kalendarzu Teofila Rutki „uczenie się” dobrego umierania polegać ma na 

naśladowaniu żywotów świętych, postawie gotowości i czujności, unikaniu grzechów oraz 

trwaniu na modlitwie. Sztuka umierania jest tym samym sztuką dobrego, chrześcijańskiego 

życia. Postrzegany z perspektywy religijnej moment odejścia ze świata to najważniejsza 

chwila czasu antropologicznego, decydująca o jakości żywota wiecznego.  

 XVII-wieczni kalendarzyści o godzinie śmierci mówią jednym głosem - podkreślają 

powagę, rangę chwili, jej nieuchronność oraz znaczenie dla zbawienia wiecznego. Ukazując 

wanitatywną kondycję istnienia ludzkiego, niejednokrotnie powielają myśli obecne w 

barokowej liryce nurtu metafizycznego. W perspektywie czasu sakralnego życie ludzkie to 

droga, a ściślej odcinek drogi wyznaczony przez dwa punkty graniczne – dzień narodzin i 

śmierci. Ta perspektywa sprawia, że almanachy różnicują śmierć na dobrą (w łasce) oraz złą 

(w grzechu), dlatego nie tyle ważne okazuje się, kiedy człowiek umiera (na którym etapie 

biologicznego życia), ale jak umiera. Aksjologia czasu śmierci otrzymuje podbudowę 

teologiczną oraz płynącą z niej jasną wykładnię moralną. Czas śmierci, w przeciwieństwie do 

czasu narodzin, wyzwala się spod wpływów astrologii – tu codzienność życia spotyka się z 

sacrum Boga, dlatego tylko Bogu przynależy wybór momentu odejścia człowieka ze świata.  

  

 Zaprezentowany w kalendarzach siedemnastego wieku obraz czasu antropologicznego 

łączy elementy czasu biologicznego, kairos, psychologicznego, astralnego (dies nativitatis) 

                                                                                                                                                                                              
pożytku pospolitego drukiem na świat podany, za dozwoleniem starszych, Roku Pańskiego 1685, w Kaliszu, w 

Drukarni Collegium Soc. Jesu, k. A1r. 
80

 Ibidem, k. A2v-A3r. 
81 Ibidem, s. 19. 
82 Ibidem, s. 15. 
83 Por. Ibidem, s.13-14. 
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oraz sakralnego (hora mortis). Jego złożoność nie zawsze idzie w parze ze spójnością (tak jest 

chociażby w kwestii astrologicznych konotacji narodzin, pominiętych w przypadku śmierci). 

Almanachy powstałe w dobie baroku, wyrażają niejednokrotnie obsesje oraz problemy swojej 

epoki, do których należą: uporczywie powracający temat szybkiego upływu czasu, lęk przed 

śmiercią (a zwłaszcza potępieniem wiecznym), podkreślanie wanitatywności ludzkiej 

kondycji. Z właściwym sobie zmysłem praktycznym (bo przecież kalendarz to druk 

użytkowy) autorzy uczą swoich czytelników zarówno dobrego życia, jak i podkreślając 

krótkość istnienia, w duchu chrześcijańskim oswajają z myślą o nieuchronnej śmierci.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 


