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Małgorzata Krzysztofik: Biblia w Kazaniach pogrzebnych Aleksandra Lorencowicza (1670) – 

płaszczyzny obecności, funkcje nawiązań.  

 
„Biblia jest tematycznie stale obecna w literaturze europejskiej. Zbadanie zakresu i charakteru tej obecności jest jednym z 

ważniejszych obowiązków naszej dyscypliny w stosunku do tradycji śródziemnomorskiej kultury”1.  

 

 Fenomen kazań siedemnastowiecznych tkwi w możliwości ich wielopłaszczyznowej interpretacji – 

dla historyków są źródłem do poznania dziejów ojczystych, historykom sztuki służą do badań 

interdyscyplinarnych, ukazujących staropolską obyczajowość; antropologom – do badań z zakresu 

antropologii literatury; również dla historyków kaznodziejstwa
2
 oraz literaturoznawców stanowią 

wyjątkowo cenny materiał źródłowy, którego analiza (w aspekcie synchronicznym, jak i diachronicznym), 

ujawnia złożoność i bogactwo kultury staropolskiej
3
.  

Badania literaturoznawcze kazań prowadzone są w kilku kierunkach, mających na celu 

wszechstronną interpretację tego gatunku prozy staropolskiej. Przykładowo badacze zajmują się teorią 

kaznodziejstwa
4
, skupiają się na analizie zbioru kazań jednego autora

5
 lub kazań powstałych w określonym 

czasie
6
; dokonują klasyfikacji kazań

7
, ujawniają znaczenie tradycji retorycznej

8
, wpływ konceptu na kształt 

wypowiedzi kaznodziejskiej
9
. (Obecny stan badań nad kaznodziejstwem omawiają Alina Nowicka–Struska 

oraz Marek Skwara
10

). Dzięki żmudnym kwerendom Marka Skwary doczekaliśmy się wreszcie tak 

potrzebnej bibliografii siedemnastowiecznych kazań
11

. Wciąż jednak zbyt mało uwagi literaturoznawcy 

poświęcają znaczeniu tradycji biblijnej w kazaniach staropolskich, a przecież, jak słusznie zauważa 

Dobrosława Platt:  
„Kazanie kształtuje się pod wpływem dwóch tradycji: retorycznej i biblijnej. Tradycja retoryczna dostarcza wiedzy o 

możliwościach i sposobach oddziaływania na słuchaczy; tradycja biblijna ma dostarczyć głównie tworzywa 

inwencyjnego, a także elokucyjnego”12.  

Obie tradycje nawzajem się przenikają, współtworząc charakterystyczne cechy kaznodziejstwa 

staropolskiego. W przypadku zaś kazań XVII-wiecznych badacze mówią wręcz o zjawisku eksplozji 

biblijnych motywów i tematów: 
„XVII wiek był stuleciem niemalże eksplozji biblijnych inspiracji w sztuce i literaturze. Pismo Święte stało się 

autorytetem, niewyczerpanym źródłem mądrości życiowej, niepodważalnej wiedzy o świecie. (...) Tym bardziej w 

kaznodziejstwie była ona [Biblia - M. K.] materią oczywistą. Wszelkie argumenty zawsze podparte były autorytetem 

Pisma, koncept kaznodziejski jest konceptem opartym na Biblii”13. 

 

Z tego względu pełna interpretacja kazań, oprócz ujawnienia zasadniczego wpływu retoryki, musi 

również dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kaznodzieja do Biblii nawiązuje, na jakich płaszczyznach 

dokonuje egzegezy biblijnej perykopy i wreszcie – czemu mają służyć te nawiązania. O randze tego typu 

badań przekonywać nie trzeba, prowadzą bowiem do pełnego zrozumienia nie tylko specyfiki kazań jako 

                                                
1 S. Sawicki, Sacrum w literaturze, [w:] Sacrum w literaturze, pod red. J. Gotfryda, M. Jasińskiej–Wojtkowskiej, S. Sawickiego, 

Lublin 1983, s. 14. 
2 Por. np. ks. K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele Katolickim, cz. 1. Kaznodziejstwo w Kościele Powszechnym, 

Kraków 1999; tenże, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005. 
3 Na temat różnych kierunków badań staropolskiego kaznodziejstwa por. D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII 

wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, Wrocław 1992, s. 15. 
4 Por. np.: M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII), [w:] Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce II, 1, 396-423. 
5 Por. np. A. Nowicka–Struska, Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego, Lublin 2008; Ks. J. Bąk, 

Wady ganione i cnoty zalecane w spuściźnie kaznodziejskiej Samuela Wysockiego, Kalisz 2002.  
6 Por. np. D. Platt, dz. cyt. 
7 Por. np. M. Skwara, Odmiany polskich oracji pogrzebowych, [w:] tenże, Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. 

Bibliografia, Gdańskk 2009, s. 16-94. 
8 Por. M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Szczecin 1999 – 

autor odpowiada tu na pytanie, w jaki sposób na kształt kazań wpłynęły założenia zawarte w podręcznikach oraz traktatach z 

dziedziny retoryki. 
9 Por. np. W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005. 
10

 Por. A. Nowicka–Struska, dz. cyt., wstęp s. 5 – 8. Autorka słusznie zauważa: „Pomimo rozległości kontekstów, kaznodziejstwo 

pogrzebowe XVII wieku nie doczekało się dotąd zbyt wielu opracowań monograficznych” – tamże, s. 8; M. Skwara, Polskie 

drukowane oracje..., s. 9-12. 
11 Por. M. Skwara, Polskie drukowane oracje... 
12 D. Platt, dz. cyt., s. 44. 
13 A. Nowicka–Struska, dz. cyt., s. 172-173. 



2 

 

gatunku prozy, ale również ujawniają kształt staropolskiej lektury Biblii, przez co służą głębszemu poznaniu 

kultury wieków dawnych.  

Analizując spuściznę kaznodziejską Jacka Mijakowskiego, Wacław Kosiński notuje cenną uwagę:  
„Kaznodziejstwo wywodzi swój początek z Pisma Świętego i zawsze miarą jego wartości jest stosunek do Biblii. 

Kaznodziejom barokowym mamy pod tym względem sporo do zarzucenia: naciągają, dowolnie tłumaczą poszczególne 

teksty, a zdarza się czasem, że przy używaniu Pisma Świętego zdradzają brak należnego uszanowania. (...) Ale jedno 

przyznać musimy kaznodziejom barokowym: nawet w tych ich wadach przebija się wielka znajomość Pisma Świętego i 

chęć zainteresowania nim słuchaczy”14. 

 

 Ta myśl, stanowiąca punkt wyjścia do interpretacji kazań pod kątem tradycji biblijnej, uzmysławia 

wyjątkową złożoność badań – literaturoznawca niejednokrotnie wkroczyć musi na obszary właściwe 

teologom i egzegetom, ponieważ w ramach jednego tekstu - kazania dokonuje się swoista unia retoryki oraz 

lektury antycznych pisarzy „pogańskich” z egzegezą Biblii i lekturą Ojców Kościoła. Tym bardziej należy 

więc podejmować wysiłki mające na celu wydobycie i ukazanie obecnej na kartach kazań staropolskich 

specyfiki interpretacji Pisma Świętego, co postaram się zobrazować na przykładzie analizy Kazań 

pogrzebnych Aleksandra Lorencowicza. O wyborze tego zbioru zadecydował istotny fakt – autor pisze 

kazania wzorcowe, a więc mające służyć przykładem nie tylko dobrze napisanego kazania, ale również 

pośrednio - wzorem lektury Biblii.  

 Aleksander Lorencowicz urodził się we Lwowie w 1605 roku, tam też zmarł w roku 1672. W 1626 r. 

wstąpił do zakonu jezuitów, studiował filozofię w Kaliszu, teologię w Poznaniu, był profesorem retoryki 

oraz matematyki. Pełnił obowiązki kaznodziei w Krakowie, Ostrogu, Toruniu, Lwowie. Był rektorem 

kolegium zakonnego we Lwowie i Jarosławiu
15

. W roku 1670 został wydany zbiór kazań pogrzebowych 

jego autorstwa. Drukowanie zbiorów kazań wzorcowych, czyli „przygodnych”, stanowiło popularną 

praktykę w stuleciu siedemnastym – na rynku wydawniczym pojawiały się przykładowo kazania 

pogrzebowe, weselne itp.
16

. 

Kazania pogrzebne miane w różnych okazyjach
17

 Aleksandra Lorencowicza to zbiór skomponowany 

według kryterium płci (na pogrzeby mężczyzn i kobiet) oraz stanu
18

, składający się z dwudziestu ośmiu 

kazań, ułożonych w następującej kolejności: Na pogrzebie Jaśnie Przewielebnego Biskupa; Na obchodzie 

najaśniejszej Królowy Polskiej; Na pogrzebie wielkiego senatora i urzędnika koronnego; Na pogrzebie 

przewielebnego opata; na pogrzebie zacnego męża i wojownika, z domu jastrząbców; Na pogrzebie 

żołnierza starożytnego kawalera; Na rocznicę zacnego i ojczyźnie zasłużonego kawalera; Na 

wyprowadzeniu ciała panięcia młodego od Tatarów zabitego; Na pogrzebie żołnierza i sędziego 

wojskowego; na pogrzebie sędziwego szlachcica rodowitego domu; Na pogrzebie szlachcica i sędziwego 

starca; na pogrzebie szlachetnego męża, który za herb miał krzyż; Na pogrzebie szlachcica zacnego domu; 

na pogrzebie szlachcica, który bywszy heretykiem namówionym znowu do wiary prawdziwej się wrócił; Na 

pogrzebie zacnego człowieka; Na pogrzebie młodego szlachcica; Na pogrzebie młodziana szlachetnego; 

Przygodne kazanie o śmierci ludzi młodych; Przygodne kazanie o pamięci śmierci ustawicznej; Na 

pogrzebie zacnej matrony wielkiego domu; Na pogrzebie białejgłowy stanu senatorskiego; Na pogrzebie 

szlachetnej białygłowy; Na pogrzebie szlachetnej pani i mężatki; Na pogrzebie przesławnej matrony z domu 

szlacheckiego; Na pogrzebie zacnej białejgłowy; Na pogrzebie zmarłej panienki; Na pogrzebie panienki 

zmarłej.   

Cechę charakterystyczną całego zbioru stanowią wyjątkowo liczne, różnorodne odwołania do Biblii, 

na co wpłynęło niewątpliwie jezuickie wykształcenie autora oraz reguła zakonna. Jak zauważa Dobrosława 

Platt: 

                                                
14 W. Kosiński, Jacek Mijakowski kaznodzieja barokowy. Przyczynek do dziejów kaznodziejstwa polskiego XVII wieku, Radom 

1916, s.  163-164. 
15 Por. Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, s.1369 hasło osobowe ‘Lorencowicz Aleksander’. 
16

 Ich pełny wykaz oraz krótką charakterystykę zawiera wspomniana przeze mnie bibliografia Marka Skwary, por. tenże, Polskie 

drukowane oracje..., s. 16-26. 
17 Pełny tytuł: Kazania pogrzebne miane w różnych okazyjach, przez ks. Aleksandra Lorencowica, prowincjała polskiego 

Societatis Iesu, w Kolegium Kaliskim Societatis Iesu drukowane, Roku Pańskiego 1670. Wszystkie cytaty będą pochodzić z tego 

wydania, dlatego zamieszczam przy nich jedynie numer strony.  
18 Krótko cały zbiór charakteryzuje Marek Skwara – por. tenże, O dowodzeniu retorycznym...,  s. 279-281. 
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„Na kaznodziejstwo jezuickie miała wpływ reguła zakonu, w myśl której kaznodziei nie przystoi przetykać mowy 

reminiscencjami starożytnymi, olśniewać bogactwem epitetów, choć nie powinien gardzić retoryką. (...) W reformie 

kaznodziejstwa jezuici dążą do naśladowania prostego i wzniosłego stylu biblijnego”19.  

 

 Przemiany, które dokonały się w kaznodziejstwie europejskim pod wpływem reformacji
20

, 

zaowocowały u jezuitów pogłębieniem znajomości Pisma Świętego, czego przykładem jest lektura kazań ks. 

Lorencowicza, która ukazuje, iż posiadał gruntowne wykształcenie, umożliwiające mu wszechstronną, 

wielopłaszczyznową egzegezę biblijnych perykop. 

Pismo Święte pojawia się w obrębie ramy kompozycyjnej
21

 kazań na kilku miejscach: jako cytat – 

motto przywoływane są poszczególne perykopy; w tekst kazań autor wplata fragmenty Starego i Nowego 

Testamentu, a na marginesach skrupulatnie zaznacza biblijne sigla; na końcu zbioru zamieszcza Indeks abo 

rejestr Pisma, które się wykłada w tych kazaniach (s. 200-203 nienumerowane), mający ułatwić 

czytelnikowi wyszukiwanie odpowiednich fragmentów.  

Ks. Lorencowicz niejednokrotnie expressis verbis wypowiada się o swoim olbrzymim szacunku 

wobec autorytetu Biblii, zwracając się do swoich czytelników – słuchaczy w słowach: „Słuchajcie proszę, 

jak to pięknie bardzo Pismo Święte opisuje i nam wystawia” (s. 84); „ile ja z Pisma Świętego dowiedzieć się 

mogłem” (144); „W ewangelijej i w Apostolskich Dziejach najwyższe zalecenie, część od samego Chrystusa 

Pana, część od świętych pisarzów i uczniów jego uczynione mamy” (s. 48).  

Autor swobodnie porusza się w obrębie zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Do często 

przywoływanych i komentowanych przez niego ksiąg należą: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga 

Psalmów, Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad pieśniami, Księga Mądrości, Księga Izajasza, 

Ewangelie wg św. Mateusza, Łukasza, Jana, Apokalipsa. Kaznodzieja świetnie zna listy apostolskie św. 

Pawła, Piotra, Jakuba i Jana.  

Analiza stopnia wierności wobec przywoływanego źródła pozwala na wyodrębnienie trzech 

rodzajów nawiązań, do których należą: cytat, parafraza fragmentu oraz komentarz. Pierwszy z nich polega 

na dosłownym cytowaniu biblijnej perykopy, z zaznaczeniem na marginesie siglów. Ks. Lorencowicz cytuje 

Wulgatę
22

, często po tekście łacińskim daje jego polskie tłumaczenie lub omawia perykopę własnymi 

słowami (por. np. s. 52, 60, 169). Niekiedy przytacza kilka perykop mających sens ten sam, podobny lub 

dopełniający się nawzajem (por. np. s. 66; 135), co świadczy o jego wybitnej znajomości Biblii, polegającej 

na umiejętności sprawnego wynajdywania miejsc paralelnych. Jest to nie tylko znak erudycji autora, ks. 

Lorencowicz w tych przykładach stosuje tzw. zasadę interpretacji Biblii przez Biblię, właściwą również dla 

biblistyki współczesnej
23

. 

Motto do kazań autor również czerpie z Pisma Świętego
24

, co było ówcześnie powszechną 

kaznodziejską praktyką. Jak zauważa Dobrosława Platt: 
„Zgodnie z zaleceniem mówiącym, że na początku mowy oratora kościelnego powinien znaleźć się cytat lub myśl z 
Pisma Świętego, w kazaniach pogrzebowych z przełomu XVI i XVII wieku pojawiają się one jako motto, któremu 

podporządkowana jest dalsza część”25. 

 

W Kazaniach pogrzebnych motto stanowi bardzo ważny element ramy kompozycyjnej, ponieważ 

jest kluczem do zrozumienia sensu całości wypowiedzi, niejednokrotnie też tezą, konsekwentnie rozwijaną i 

udowadnianą przez autora. Wniosek wypływający z analizy kazań z przełomu wieków, okazuje się również 

trafny w odniesieniu do zbioru autorstwa ks. Lorencowicza: 

                                                
19 D. Platt, dz. cyt., s. 36. Szerzej na temat jezuickiego wykształcenia oraz wskazówek dla kaznodziejów por. tamże, s. 36-37. 
20 „Luter, Kalwin, Melanchton uważali, że kazanie jest najistotniejszym elementem nabożeństwa i dlatego powinno przyciągać 

uwagę słuchaczy, a nie nużyć. Twórcy reformacji (...) postulowali powrót do biblijnej homilii pierwszych wieków 

chrześcijaństwa. (...) Kazanie powinno być osnute na tle całości lub części perykopy ewangelicznej, która wyznacza wewnętrzną 

kompozycję mowy. Mówca kościelny nie może jednak przywiązywać wagi do ozdób retorycznych, lecz jedynie dobrze rozumieć 

tekst biblijny i <<słowami Pisma Świętego dawać odpowiedź na problemy współczesności>>” – tamże, s. 31. 
21 Na temat ramy kompozycyjnej utworu oraz potrzeby jej badań por. R. Ocieczek, Studia o dawnej książce, Katowice 2002, s. 7-

9. 
22 Należy na tym miejscu podkreślić, że nie zawsze cytuje dokładnie, niekiedy skraca perykopę biblijną. 
23 Por. np. bogate marginalia naświetlające cytowany tekst i wydobywające miejsca paralelne w Biblii Jerozolimskiej, Poznań 

2006.  
24 W obrębie całego zbioru wyjątek stanowi pod tym względem jedynie Kazanie na pogrzebie szlachetnej pani i mężatki (s. 164). 
25 D. Platt, dz. cyt., s. 45. 



4 

 

„Motto w kazaniach pogrzebowych nie jest obcym wtrętem, wstawionym z konieczności dostosowania się do wymogów 

kaznodziejskich, jest integralną częścią kazania, określającą jego główny temat”26.  

 

Przykładowo w Kazaniu na pogrzebie przewielebnego opata słowa motta Qui credit in me, etiamsi 

mortuus fuerit, vivet (Joan. 11,25) ks. Lorencowicz udowadnia przez odwołanie się do filozofów greckich 

oraz do nauczania Jezusa Chrystusa (s. 20-28. To samo motto autor wykorzystuje jeszcze dwa razy – por. s. 

58, 173). W Kazaniu przygodnym o pamięci śmierci ustawicznej zamieszcza motto z Księgi Syracha (7,40): 

Memorare novissima tua et non peccabis, a następnie tę myśl konsekwentnie rozwija i egzemplifikuje, 

powołując się na: filozofię starożytną, proroków starotestamentowych, listy apostolskie, nauczanie świętych 

i ojców Kościoła (s. 130-135). Do Kazania na pogrzebie zmarłej panienki dobiera motto z Ewangelii św. 

Mateusza (9, 24): Non est puella mortua, sed dormit. Ta myśl stanowi punkt wyjścia do rozważań nad 

godnością panieństwa, ukazywaną (podobnie jak w przypadku innych kazań) z perspektywy świetnej 

znajomości Biblii oraz tradycji Kościoła (s. 187-194). Analiza innych perykop pełniących funkcję motta 

prowadzi do tego samego wniosku – ich dobór jest wyjątkowo starannie przemyślany i trafny, ks. 

Lorencowicz nie cytuje Pisma Świętego bez powodu i w oderwaniu od swojego nauczania, ale każdą myśl 

głęboko osadza w tradycji biblijnej.  

Drugi (oprócz cytowania dosłownego) sposób nawiązań do Pisma Świętego to parafrazowanie 

fragmentów
27

, których proweniencję autor zaznacza na marginesach. W tej metodzie pracy, polegającej na 

nieustannym, skrupulatnym uwiarygodnianiu własnych wypowiedzi autorytetem Słowa, zauważyć się daje 

olbrzymi szacunek wobec Biblii, a zarazem wobec słuchaczy - kaznodzieja uświadamia odbiorcom prawdę 

zasadniczą – jego nauczanie nie zasadza się jedynie na ludzkiej mądrości, ale znajduje bezpośrednie 

potwierdzenie na kartach natchnionej Księgi. Przykładowo w Kazaniu na pogrzebie szlachcica rodowitego 

domu ks. Lorencowicz nie cytuje przypowieści o Bogaczu i Łazarzu, lecz mówi własnymi słowami: 
„Póki [bogacz – M. K.] żył, nie widział ubogiego Łazarza, choć to we drzwiach jego leżał, wchodząc i wychodząc; 

ledwie się na nim nie powalał. Dopiero po śmierci, mówi Zbawiciel nasz, oczy dusze otworzył, wzgórę podniósł, Łazarza 
ujrzał: Elevatis oculis, vidit Lazarum. Widział go przedtym, ale oczyma ciała, samę nędzę jego, chorobę, wrzody i 

dlatego brzydził się nim, a nie upatrował w nim oczyma duchownemi, wiarą, iż to był Syn Boży, królestwa niebieskiego 

dziedzic, że ten go zbawić miał i niebo mu dać” (s.65). 

 

Kaznodzieja nie tylko opowiada przypowieść własnymi słowami, ale również ją komentuje w duchu 

ewangelicznego miłosierdzia. Niekiedy rozwija, dopowiada, uzupełnia biblijną myśl – np. cytuje perykopę z 

Ewangelii św. Marka: „Pluit super iustos et iniustos et solem suum oriri facit super bonos et malos” (Mt 5, 

45), a następnie uzupełnia ją własnymi słowami:  
„Piękne podobieństwo, którym tę prawdę wyraża Zbawiciel nasz i sposób tego postępku opatrzności Bożej, jako to w 

tym braku nie czyni, ale jednakoż i dobrym i złym i złe i dobre daje. Tak to powiada, Ojciec Niebieski czyni, jako deszcz, 

kiedy pada: co wespół pomieszano i z sobą złączono znajdzie, złe li dobre li, nie patrzy, wszytko skropi. Trudno mu 

pokrzywy minąć, a na rozmaryn padać, kiedy z rozmarynem pokrzywy urosły, niepodobna suchy zostawić kamień, 

polawszy dobrą ziemię, którą on przyległ. Tak się z nami dzieje, póki tu żyjemy” (s. 53). 

 

Podobnych przykładów przytaczania fragmentów Biblii na zasadzie parafrazowania imitacyjnego 

(połączonego często z interpretacyjno – wyjaśniającym)
28

 jest w kazaniach bardzo wiele – autor przypomina 

słuchaczom przypowieści ewangeliczne, wydarzenia z życia patriarchów, niekiedy opowiada treść całej 

biblijnej księgi – np. w Kazaniu na pogrzebie szlachcica zacnego domu streścił Księgę Estery (s. 85). W 

tych działaniach uwidacznia się jego troska o słuchacza – XVII wiek to czasy, gdy katolik nie może czytać 

Biblii w języku ojczystym bez specjalnego zezwolenia władz duchownych
29

.  

                                                
26 Tamże, s. 159.  
27 Szczupłość miejsca nie pozwala na rozwinięcie myśli o rodzajach parafraz oraz stopniu ich wierności wobec wzorca – por. na 

ten temat M. Krzysztofik, Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu, Kraków 

2003, s. 37-45. 
28 Por. tamże, s. 44. 
29

 Por. Regułę 4 Indeksu ksiąg zakazanych: „Jeśli Pismo Święte w języku narodowym pozwala się czytać wszystkim bez różnicy, 

to więcej z tego wynika szkody niż pożytku. Postanawia więc reguła czwarta, że na czytanie Pisma Świętego w języku 

narodowym potrzebne jest pozwolenie na piśmie, wydane za radą proboszcza lub spowiednika. (…) Ciężkie kary przewiduje się 

dla księgarzy, którzy odważyliby się sprzedawać Pismo Święte w języku narodowym tym, którzy nie mają pozwolenia na jego 

czytanie” –  cyt. za: J. Dużyk, Z dziejów cenzury w Krakowie w wiekach XVI – XVII, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, Rok II, 

Wrocław 1956, s. 395-396. Konsekwencje tej reguły omawiam w książce Od Biblii do literatury..., s. 20-23. 



5 

 

 Trzecią formą nawiązań do Biblii są w Kazaniach pogrzebnych liczne komentarze do perykop staro- 

i nowotestamentowych. Podkreślić na tym miejscu należy, że często granica między parafrazą fragmentu a 

jego komentarzem jest bardzo subtelna, po przytoczeniu danej perykopy następuje komentarz lub też 

narracja biblijna przeplatana jest odautorskimi wstawkami o funkcji interpretującej. Ks. Lorencowicz 

komentuje wydarzenia ze Starego i Nowego Testamentu, z upodobaniem dokonuje egzegezy psalmów, 

objaśnia słuchaczom sens nauczania proroków oraz apostołów. Przykłady tego typu różnorodnych 

komentarzy znajdują się w każdym kazaniu, co jest oczywiste, ponieważ właśnie dzięki nim realizuje się 

podstawowa funkcja nauczycielska kaznodziejskiej wypowiedzi.  

 Te trzy płaszczyzny obecności Pisma Świętego na kartach Kazań pogrzebnych (cytat, parafraza, 

komentarz), przenikając się wzajemnie i uzupełniając, służą jednemu celowi – medytacja nie tylko nad 

śmiercią, ale nad najważniejszymi problemami egzystencjalnymi, takimi jak: narodziny, cel życia, istnienie 

pozagrobowe, godność człowieczeństwa, wartość cierpienia, dokonuje się zawsze z perspektywy biblijnej. 

Tu – u autorytetu najważniejszego – kaznodzieja poszukuje odpowiedzi na pytania najtrudniejsze, a zarazem 

najbardziej bolesne (np. problem śmierci ludzi młodych czy cierpienia człowieka niewinnego).  

Ksiądz Lorencowicz w zbiorze wzorcowych kazań pogrzebowych okazuje się być egzegetą, który 

posiada umiejętność odczytywania Pisma Świętego w duchu tradycji wypracowanej przez Ojców Kościoła, 

na których autorytet często się powołuje (zna np. dzieła św. Augustyna, Izydora, Ambrożego, Grzegorza, 

Chryzostoma, Hieronima).  

Egzegeza średniowieczna opierała się na klasycznej doktrynie o poczwórnym sensie lektury Biblii: 

 
„(...) można wyróżnić dwa rodzaje sensu Pisma świętego: dosłowny i duchowy; sens duchowy dzieli się jeszcze na sens 

alegoryczny, moralny i anagogiczny. Ścisła zgodność między tymi czterema rodzajami sensu zapewnia całe jego 

bogactwo w żywej lekturze Pisma Świętego w Kościele. (…) Sens dosłowny. Jest to sens oznaczany przez słowa Pisma 

Świętego i odkrywany przez egzegezę, która opiera się na zasadach poprawnej interpretacji. Omnes sensus (sc. sacrae 

Scripturae) fundentur super litteralem - <<Wszystkie rodzaje sensu Pisma Świętego powinny się opierać na sensie 
dosłownym>> (…) Sens duchowy. Ze względu na jedność zamysłu Bożego nie tylko tekst Pisma Świętego, lecz także 

rzeczywistości i wydarzenia, o których mówi, mogą być znakami. 1. Sens alegoryczny. Możemy osiągnąć głębsze 

zrozumienie wydarzeń, poznając ich znaczenie w Chrystusie. Na przykład przejście przez Morze Czerwone jest znakiem 

zwycięstwa Chrystusa, a przez to także i chrztu. 2. Sens moralny. Wydarzenia opowiadane w Piśmie świętym powinny 

prowadzić nas do prawego postępowania. Zostały zapisane <<ku pouczeniu nas>> (1 Kor 10,11). 3. Sens anagogiczny. 

Możemy widzieć pewne rzeczywistości i wydarzenia w ich znaczeniu wiecznym; prowadzą nas (gr. anagoge) do naszej 

Ojczyzny. W ten sposób Kościół na ziemi jest znakiem Jeruzalem niebieskiego. (…) Średniowieczny dwuwiersz 

streszcza znaczenie czterech sensów: Littera gesta docet, quid credas allegoria, Moralis quid agas, quo tendas anagogia. 

Sens dosłowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary, Sens moralny mówi, co należy czynić, anagogia – 

dokąd dążyć”30.  

 

W tej poczwórnej lekturze, wydobywającej różne aspekty interpretowanych perykop, średniowieczni 

egzegeci podkreślali jedność wszystkich biblijnych sensów.  

Analiza Kazań pogrzebnych stanowi świadectwo rozumienia Biblii zarówno w sensie dosłownym, 

jak i duchowym, co zobrazuję kilkoma przykładami. Sens dosłowny (literalny, historyczny) objawia się 

przede wszystkim tam, gdzie autor przytacza liczne przykłady biblijnych wydarzeń oraz postaci. Cechą 

charakterystyczną całego ówczesnego kaznodziejstwa było czerpanie materiału inwencyjnego głównie z 

Pisma Świętego; jak zauważa Dobrosława Platt:  
„Kazanie od mowy różniło się przede wszystkim w zakresie inwencji. Źródłem tematów, argumentów i przykładów były 

Biblia i teksty Ojców Kościoła. (...) Autor kazania pogrzebowego, korzystając z tekstów Pisma Świętego, poszukiwał 

właśnie w nim tematów, argumentów i przykładów. Mimo że korzystał również z autorów pogańskich, to jednak Biblia 

była najważniejszym źródłem inwencyjnym”31. 

 

 Ks. Lorencowicz przywołuje bardzo liczne postacie z Biblii, zestawiając historię ich życia na 

zasadzie paralelizmu (synonimicznego bądź antytetycznego) z losami zmarłych, których wspomina w 

kazaniach. Tego typu lektura „przykładów” stanowi kolejną cechę właściwą ówczesnym mowom 

pogrzebowym: 

                                                
30 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s.  39-40. 
31 D. Platt, dz. cyt., s. 73, 157. 
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„Dowodzenie za pomocą <<przykładów>> jest jednym z najpopularniejszych sposobów perswazji w polskich oracjach 

pogrzebowych. Polscy mówcy pogrzebowi (...) stosują wobec egzemplów kryterium moralne, podkreślając ich funkcje 

dydaktyczne, traktują je jako mniej lub bardziej rozbudowane narracje”32. 

 

Dosłowna lektura Pisma Świętego w tym przypadku polega na ukazaniu wzorca pozytywnego i ma 

cel dydaktyczny. Przykładowo historia życia „Jaśnie przewielebnego biskupa” zestawiona jest z losem 

Aarona (por. s. 1); zalety „najjaśniejszej królowej polskiej” – z przymiotami Rut (por. s. 10); „wielki senator 

i urzędnik koronny” swymi cnotami odzwierciedla postawę patriarchy Józefa (por. s. 18); „żołnierz 

starożytny kawaler” przypomina wielkiego wojownika króla Dawida (por. s. 35); zmarła „zacna białogłowa” 

w zaletach ducha dorównuje Zuzannie (s. 185). Liczne prefiguracje, ukazujące cały szereg analogii między 

losami archetypowych postaci biblijnych a zmarłymi, nobilitują historię życia tych ostatnich.  

Oprócz wzorca pozytywnego, autor prezentuje wzorzec negatywny - chociażby Heli to przykład 

złego rodzica, który nie umiał wychować synów (s.116); Aman – zagniewanego, pysznego bogacza, który 

poniósł śmierć z własnej winy (s. 85). Jak zauważa Marek Skwara: 
„(...) w oracjach pogrzebowych występują dwa rodzaje egzemplów: pozytywne i negatywne (kryterium etyczne), oba 

pełnią jednak tę samą funkcję. Używane są bowiem jako argumenty pochwalne – pierwsze <<wprost>>, drugie przez 

zaprzeczenie”33. 

Często na zasadzie kontrastu ks. Lorencowicz łączy prezentację wzorca pozytywnego z jego 

negatywnym odpowiednikiem – np. postawę pysznego Absaloma przeciwstawia zmarłemu „zacnemu i 

ojczyźnie zasłużonemu kawalerowi” (s. 42); w kazaniu na pogrzebie „szlachetnego i sędziwego starca” 

przypomina nie tylko pobożnych starców, ale również bezwstydnych, ukazanych w Księdze Daniela (s. 69).  

Współczesna egzegeza stosowanie tekstów biblijnych do zilustrowania pozabiblijnej treści, 

niezamierzonej przez natchnionego autora, określa mianem akomodacji biblijnej: 
„Akomodacja biblijna – zastosowanie słów Biblii do osób, rzeczy, sytuacji różnych od tych, które chciał oznaczyć autor 

natchniony; polega na tym, że orzeczenie zdania biblijnego rozszerza się na inne podmioty nie występujące w tekście ani 

w sensie literalnym, ani typicznym. Tak rozumiana akomodacja nie należy do sensów Pisma Świętego; nawet określenie 

<<sens przystosowany>> jest niewłaściwe. (...) Podstawą wszelkiej akomodacji jest podobieństwo, jakie istnieje między 

podmiotem biblijnym a nowym podmiotem, do którego tekst został przystosowany”34. 
 

Akomodacja taka uprawniona jest jedynie w sytuacji, gdy podobieństwo między podmiotami jest 

rzeczywiste, prawdziwe, natomiast w przypadku podobieństwa rzekomego stoi w sprzeczności z 

hermeneutyką biblijną oraz szacunkiem dla Pisma Świętego. Przed niewłaściwą akomodacją przestrzegał 

kaznodziejów już Sobór Trydencki, ale pomimo to w XVII wieku była powszechna. Polegała na wyrwaniu 

kilku słów z kontekstu i nadaniu im nowego znaczenia
35

. Ks. Lorencowicz pisze kazania wzorcowe, dla 

sytuacji pochówku mogących potencjalnie kiedyś zaistnieć, nie można więc orzec, na ile podobieństwo 

biblijnych postaci do współczesnych będzie prawdziwe, na ile rzekome, dostosowywane do potrzeb 

podniosłej chwili, w której o zmarłym wypada mówić jedynie dobrze.  

Postacie biblijne służą kaznodziei również jako nieprzebrany zbiór wielorakich egzemplifikacji –

opisując pochówek, autor przywołuje przykłady pochówku Jozjasza, Judy Machabeusza i Jonatana (s. 39); 

omawiając problem ubóstwa ludzi prawych, powołuje się na historię Tobiasza oraz Rut, zmagających się z 

niedostatkiem (s. 53); podejmując problem braku zasady retrybucji doczesnej
36

, wspomina postać Abla, 

Hioba, Jeremiasza, św. Jana Chrzciciela zamordowanego z rozkazu Heroda (s. 54). 

Przykłady literalnej lektury Biblii obecne są we wszystkich wzorcowych kazaniach pogrzebowych 

ks. Lorencowicza i dotyczą zarówno postaci, wydarzeń, jak i poszczególnych sentencji. Kaznodzieja 

wyjaśnia ich dosłowny sens przez odwołanie do rzeczywistości dostępnej doświadczeniom codziennym 

słuchaczy – np. myśl z Pieśni nad pieśniami, mówiącą o sile miłości i śmierci: „Fortis est ut mors dilectio” 

(Cant. 8,6), udowadnia następująco: 
„Śmierć nie kontentuje się raz zabić człowieka na łożu, nie nasycisz jej rozdziałem samym duszy od ciała. Sprawi to, ale 

nie stanie tu, dalej władzą swą i granicę pociąga okrucieństwa; przebije się i do zasmolonej truny, pójdzie i do 

zamurowanych sklepów, zawalonych marmurem grobów i nad samym zabitym od siebie trupem pastwić się będzie do 

tyla, póki i ciała nie oberzże i kości w proch nie rozsypie. Także i miłość fortis ut mors; i po śmierci nie puści się, choć 

                                                
32 M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym..., s. 359. 
33 Tamże, s. 377. Negatywne przykłady służą pochwale zmarłego przez negację (por. s. 579). 
34 Ks. J. Kudasiewicz hasło ‘akomodacja biblijna’, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, s. 244.  
35 Por. tamże, s. 245. 
36 Na temat zasady odpłaty (retrybucji) doczesnej por. M. Krzysztofik, dz. cyt., s. 258-260. 
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zgniłego już przyjaciela, i owszem, tamże najlepszą ma okazyją pokazać się i rzeczą samą dokazować, kiedy w takim 

terminie przyjaciel jest, że się sam ratować nie może”. (s. 164) 

 

 W tym fragmencie autor nie nadbudowuje nad sensem dosłownym alegorycznego, ale jedynie w 

dość drastyczny sposób obrazuje niszczycielską siłę śmierci i moc miłości – obie sięgają „poza grób”. 

Sens dosłowny (historyczny), opowiadający o faktach, związany z funkcją dydaktyczną, stanowi 

często w Kazaniach pogrzebnych punkt wyjścia do ukazywania prawdy ukrytej. Kaznodzieja nie zatrzymuje 

się bowiem na literze Pisma, ale sięga w głąb tajemnicy Słowa, odczytując ją niejednokrotnie w duchu 

tradycji patrystycznej. Dzięki egzegezie duchowej, literalna pogłębia się i rozszerza, wykraczając ponad 

prawdę obecną w warstwie słów. Zdaniem Orygenesa: 
„Stwierdzono poza tym, że Pismo Święte zostało spisane przez Ducha Bożego i że zawiera ono nie tylko znacznie jasne 

dla wszystkich, ale również inny sens, ukryty przed większością ludzi. To bowiem, co napisano, jest symbolem jakichś 

tajemnic i obrazem spraw Bożych”37. 

 

Wydarzenia, postaci, miejsca ukazane dosłownie, stanowią figurę, obraz tajemnicy objawiającej 

rzeczywistość Boga, Jego planów względem człowieka i historii świata. Biblijne sensy tej samej perykopy 

nigdy nie wykluczają się nawzajem, ale się uzupełniają, wydobywając kolejne aspekty rzeczywistości 

transcendentnej. Egzegeza duchowa polega więc na odkrywaniu tego, co nie zostało powiedziane wprost, 

ale jest prawdą obecną w tekście w sposób ukryty, a pozwalającą na jego pełniejsze odczytanie. Dokonuje 

się „w Duchu”, to znaczy jest możliwa, jak podkreślali Ojcowie Kościoła, jedynie w świetle wiary. Sens 

duchowy, odnoszący sie do wewnętrznego wymiaru lektury, stanowi bowiem owoc obecności Ducha w 

literze Pisma
38

.   

Klasyczna doktryna dzieli sens duchowy na alegoryczny, moralny i anagogiczny, które są trzema 

różnymi aspektami rozumienia duchowego. Alegoria, dążąca do ukazania ukrytych tajemnic o zbawieniu 

człowieka, stanowi przedmiot wiary (quid credas); sens moralny (quid agas) polega na wcielaniu prawd 

wiary w życie doczesne; anagogia (quo tendas), dając nadzieję, ukierunkowuje na życie wieczne i 

zapoczątkowuje eschatologię.  

Dosłowna lektura Biblii prowadzi w Kazaniach pogrzebnych do lektury duchowej - ks. Lorencowicz 

prezentuje dane wydarzenie, postać, sytuację, co następnie interpretuje zgodnie z czterowymiarowym 

sensem. Interpretacja ta nie jest jedynie wyjaśnieniem czy prezentacją, ale stanowi wykładnię, 

wydobywającą z tekstu ukryte w nim tajemnice. Przykładowo dramatycznie odmalowuje scenę przejścia 

Izraelitów przez Morze Czerwone, która jest archetypem człowieka znajdującego się w sytuacji 

beznadziejnej, bez żadnej możliwości ucieczki czy wyjścia: 
„W ten czas to było, kiedy farao za Żydy uchodzącemi w pogoń się puścił z wojskiem. Nie mogło być koło nich gorzej, 

tu w tył nieprzyjaciel, sam po obudwu stronach; skały wysokie, ptakom ledwo dostępne; tu srogie morze nad niemi 

wiszące; źle wszędzie, strach, utrapienie, aż patrzcie, ona turbacyja stała się im kluczem do morza, które się im otworzyło 

i drogę uczyniło; przeszli suchą nogą i usiadszy sobie po brzegach morskich, obaczyli nieprzyjacioły swoje falami 

morskiemi zatopione i trupy ich płynące”. (s.172) 

 

Sens dosłowny opisanego wydarzenia objawia jedynie część tajemnicy Słowa, natomiast 

wypływająca z niego lektura duchowa wydobywa aspekt głębszy, ponadhistoryczny, uniwersalny, 

prowadzący do zrozumienia perykopy biblijnej w kontekście jednostkowego życia chrześcijańskiego. Morze 

Czerwone staje się w kazaniu ks. Lorencowicza symbolem wszelkich trudów doczesnych, przez które musi 

przejść człowiek; zatopieni nieprzyjaciele obrazują zakończone cierpienia; ustąpienie morza i przybycie do 

szczęśliwego portu to obraz śmierci oraz zbawienia, które zdaniem kaznodziei stało się już udziałem zmarłej 

„szlachetnej pani i mężatki”: 
„Przyszliście i ona zarówno z wami ex magna tribulatione, ochynęliście się w morzu przykrych gorzkości i ona z wami, 

tren żałosny powtarzając w chorobach i bólach. Amaritudine replevit me ominpotens. Ale już teraz zapomniała tych 

lamentów. Oto jej już ustąpiło morze, przeszła do szczęśliwego portu, w którym, jako mamy nadzieję, spoczywa. Już z 

błogosławionej onej góry patrza bezpiecznie na morze i zatopione swe nieprzyjaciele, boleści, choroby i radośnie 

wyśpiewuje chwałę Bogu”. (s. 172) 

 

                                                
37 Orygenes, O zasadach, tłum. St. Kalinkowski, Warszawa 1979, s. 64.  
38 Por. św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 251: „Jakże cudowna jest głębia Twoich słów! Patrzymy na 

ich powierzchnię, która się do nas jak do dzieci uśmiecha. Lecz pod nią, Boże mój, jakaż głębia, jakaż cudowna głębia! Lęk 

ogarnia, gdy się wejrzy w nią, cześć pełna lęku, miłość pełna drżenia”.  
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Ta interpretacja, dokonująca się ponad literą Pisma, objawia tajemnicę wiary o zbawieniu wiecznym 

(anagogia), a jednocześnie stanowi podkreślenie prawdy o konieczności cierpień doczesnych. Uniwersalizm 

biblijny pozwala na lekturę ahistoryczną - zgromadzeni na kazaniu słuchacze są, podobnie jak kiedyś 

Izraelici, w sytuacji rzekomo bez wyjścia – muszą przejść przez utrapienia i wreszcie umrzeć, ale przecież 

śmierć nie stanowi kresu istnienia, a jedynie bramę do wieczności. Wybawienie jest tam, gdzie nikt się go 

nie spodziewał, morze cierpień doczesnych rozstąpiło się już dla zmarłej, można mieć więc nadzieję, że 

rozstąpi się dla każdego wierzącego, który przechodząc przez śmierć, osiągnie szczęście wiekuiste. 

Podobnie ks. Lorencowicz interpretuje nie tylko wydarzenia, ale również poszczególne sentencje, 

oderwane od biblijnego kontekstu. Przykładowo cytuje fragment Księgi Koheleta dotyczący snu: „Dulcis est 

somnus operanti, sive parum sive multum comedat” (s. 165, Koh 5,11). Sens literalny perykopy mówi o 

robotniku, który dobrze śpi po pracy, niezależnie od tego, czy jest najedzony czy głodny. Zestawiony z nim 

syty bogacz nie ma spokojnego snu (można się domyślać, że zmartwienia, troski związane z posiadanymi 

dobrami materialnymi nie pozwalają mu na odpoczynek nawet nocą
39

). Ks. Lorencowicz komentuje 

dosłowny sens tej sentencji, odmalowując w wyobraźni słuchaczy obraz chłopa oraz rzemieślnika, którzy 

ciężko pracują przez cały dzień, a wieczorem, głodni, spragnieni, znużeni wysiłkiem, natychmiast zasypiają. 

W interpretacji duchowej nawiązuje do znanej Ojcom Kościoła tradycji topiki śródziemnomorskiej – śmierć 

to szczególny rodzaj snu: 
„przydłuższy, twardy, z którego ockną się prawda wszyscy, ale nie rychło i nie lada co ich obudzi, chyba sam głos 

krzykliwej trąby, w którą kiedy uderzy archanioł, rozlegać się po wszytkiem świecie będzie. Tymczasem oni śpią”. (s. 

165). 

 

Zmarli to ludzie pogrążeni we śnie, ale nie każdy sen jest błogosławiony. Dobrze zdaniem 

kaznodziei śpią tylko ci, którzy za życia utrudzili się pracą „na służbie Bożej”, przestrzegając woli i 

przykazań Boskich, dlatego grób jest dla nich „najlepszym pokojem” w domu. Niespokojnie śpią źli 

robotnicy, czyli wszyscy ci, którzy wykonywali prace daremne i szkodliwe, dlatego gdy się zbudzą, czekają 

ich wieczne cierpienia w piekle: 
„O, jako to straszne te prace, jak ciężkie, jak długie i nieustanne czekają złych robotników! Jaką pracą będzie biedzić się 
z płomienistemi ogniami bez przestanku, zasłaniając się od nich, a darmo!” (s. 166) 

Duchowa lektura Biblii wydobywa z perykopy starotestamentowej sens anagogiczny i moralny – 

zdaniem ks. Lorencowicza zgromadzeni na kazaniu wierni mają być dobrymi robotnikami, wykonującymi 

pożyteczne, miłe Bogu prace. Rozpoznanie woli Bożej w życiu jednostkowym opierać się musi na 

fundamencie wierności własnemu powołaniu, ponieważ w każdym stanie (tak duchownym, jak i świeckim) 

można osiągnąć świętość. Lektura sentencji z Księgi Koheleta, dosłowna, a następnie uzupełniona 

alegoryczną, służy funkcji dydaktycznej – kaznodziejska przestroga i pouczenie mają jasne przesłanie, 

ugruntowane autorytetem Słowa. Interpretacja duchowa nie stoi w sprzeczności z literalną, ale wypływając z 

niej, objawia ukryte sensy, odsłaniające cząstkę tajemnicy i bogactwa Pisma Świętego.  

W sposób alegoryczny autor interpretuje również wizje prorockie, których wieloznaczność pozwala 

na różnorakie odczytanie
40

. Przykładowo w Kazaniu na pogrzebie zacnego człowieka odwołuje się do wizji 

dojrzałych owoców, opisanej w Księdze Amosa
41

 (s. 99-100). Ten obraz jest dla kaznodziei wizerunkiem 

dwóch rodzajów śmierci – dobrej i złej, co wyjaśnia słuchaczom przez zastosowanie licznych paraleli. Świat 

jest wielkim ogrodem, Kościół to ogródek mniejszy, w sposób szczególny ukochany przez Boga, który 

naszczepił w nim mnóstwo drzew, czyli państw, narodów, prowincji, miast, królestw. Na drzewach rosną 

jabłka symbolizujące ludzi – dobrych oraz złych. Wszystkie owoce czeka ten sam koniec – jesienią zostaną 

                                                
39 Por. w tłum. Biblii Tysiąclecia: „Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz, mimo swej sytości, nie ma 

spokojnego snu” Koh 5,11. 
40 Ks. J. Synowiec o cechach charakterystycznych wizji prorockich pisze: „W przeżyciach tych jest zawsze coś przekraczającego 

powszednie doświadczenie. Chociaż prorocy często piszą o nich bardzo szczegółowo, to jednak w naszkicowanych przez nich 

obrazach brak pełnej spoistości logicznej, czas i przestrzeń zdają się nie wchodzić w rachubę, a sceny zmieniają się jakby we śnie 

lub w kalejdoskopie. Szereg elementów występujących w wizji może się wywodzić ze świata zewnętrznego, ale często są one 

zniekształcone i włączone w obraz dziwny, nie zachodzący w rzeczywistości” – tenże, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, 

Kraków 1999, s. 22. 
41 Por. Am 8,1-3 w tłum. Biblii Tysiąclecia: „To mi ukazał Pan Bóg: oto kosz dojrzałych owoców. I zapytał: <<Co ty widzisz, 

Amosie?>> Odpowiedziałem: <<Kosz dojrzałych owoców>>. Rzekł Pan do mnie: <<Dojrzał do kary lud mój izraelski. Nie będę 

już dłużej go oszczędzał. Tego dnia pieśni dworskie zamienią się w lamenty – wyrocznia Pana Boga – mnóstwo trupów, na 

każdym miejscu rozrzucone, cisza!>>”. 
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zebrane do koszy, podobnie jak wszystkich ludzi u kresu doczesnej wędrówki czeka śmierć. Jabłka rosnące 

na dolnych gałęziach jabłoni to ludzie: 
„(...) pokorni i niscy w oczach swoich, co się dadzą Bogu swemu obierać, jako chce piastować, co to na głos i 

przykazanie Pańskie są posłuszni (...). Choć je urwą, przecie jakby ziemię nie dopadły, bo się w ręce one Boskie dostaną 

do onej błogosławionej gromadki, z której już na wieki wypaść nie będą mogli”. (s. 99-100) 

 

Śmierć bogobojnych, prawych, przestrzegających przykazań, stanowi łagodne przejście do 

wspaniałości życia wiecznego. Inny kres doczesnego istnienia czeka tych wszystkich, których symbolizują 

jabłka robaczywe, zgniłe, wiszące na wierzchołkach jabłoni. Są oni grzeszni, hardzi, zarozumiali, opływają 

w bogactwa, lekceważą wolę Boga, dlatego okrucieństwo ich zgonu wiązać się będzie z całkowitym 

ogołoceniem ze wszystkiego, co posiadali oraz z poniżeniem: 
„Ci tedy, mówię, nieszczęśni, by najwyżej usiedli i toć między liściem się kryją, dostatkami obwijają, dostaną się na 

kluczkę, na śmierć taką, która ich od tego drzewa i od wszytkiego, co mieli, oderwie, o ziemię roztrąci, rozerwie na 

sztuki, od gromady drugich odrzuci, że się na nic nie przydadzą”. (s. 100) 

 

Ksiądz Lorencowicz w tym przykładzie interpretuje Biblię swobodnie, ulega urokowi własnej 

wyobraźni. Moralna i anagogiczna lektura perykopy starotestamentowej, dzięki wyjątkowo plastycznemu 

odwołaniu do zmysłu wzroku (śmierć jako zrywanie dobrych i zgniłych owoców), pełni podobnie jak w 

innych przykładach, funkcję dydaktyczną. Kazanie pogrzebowe przypomina o wspólnym kresie czekającym 

wszystkich słuchaczy, ale kresie niejednakowym; medytacja nad sztuką dobrego umierania stanowi zarazem 

medytację nad sztuką dobrego życia, zgodnie ze znaną maksymą: „Jakie życie, taka śmierć”. Wieloznaczna 

wizja prorocka otrzymuje interpretację różniącą się zasadniczo od sensu dosłownego, a zarazem 

dostosowaną do sytuacji życiowej wiernych zgromadzonych na pogrzebie.   

Lektura Biblii, odsłaniająca ponad sensem dosłownym, także alegoryczny, moralny i anagogiczny, 

jest właściwa również dla perykop nowotestamentowych. W Kazaniu na pogrzebie zmarłej panienki, 

którego motto zaczerpnięte zostało z Ewangelii św. Mateusza: „Simile est regnum caelorum decem 

virginibus. Math. 25,1” (s. 194), wyjaśniając słuchaczom przypowieść o dziesięciu pannach, ks. 

Lorencowicz przeprowadza paralelę między weselem a śmiercią: 
„Kiedy usłyszysz, zacznie kantor Requiem, rozumiej, że to śpiewają Veni Creator (...); obaczysz procesyją do grobu, 

prowadzą to przyjaciele do ślubu; żałobnice są to panny, panie, panowie, co służą panu młodemu; świece lane owe to z 

którymi do łożnice idą; mary, truna, grób są to stoły, stołki, łóżka panów młodych; gdy spoliały biorą, kobierzec to biorą; 

gzło, koszula śmiertelna, pokrycie na marach, żałoba, stroje to szaty godowe”. (s. 195) 

 

Wyjaśnienie tezy o śmierci jako weselu dokonuje się przez odwołanie do powszechnego ludzkiego 

doświadczenia – istnienie doczesne zdaniem kaznodziei jest nieustannym borykaniem się z ciężkimi 

pracami, chorobami, cierpieniami, biedą, smutkami, żalem, kłopotami, od których może nas uwolnić jedynie 

śmierć, stanowiąca dla człowieka wierzącego moment szczęśliwego spotkania z Bogiem i odpłaty wiecznej: 
„Ta jest drogą do chwały i wesela wiecznego, jako Chrystusowi Panu, tak i nam wszytkim. Idzie każdy na wesele, kto pobożnie, 

po chrześcijańsku umiera”. (s. 195-196) 

  Kaznodzieja tym razem nie tylko poucza słuchacza, ale również oswaja jego naturalny lęk przed 

śmiercią. Anagogiczna interpretacja perykopy ma dawać nadzieję szczęścia wiecznego, którego najbardziej 

trafnym obrazem w życiu ziemskim jest radość wesela.  

 Zacytowane powyżej przykłady, obrazujące zagadnienie wielorakich płaszczyzn obecności Pisma 

Świętego w Kazaniach pogrzebnych, nie wyczerpują złożoności tego tematu. Tradycja biblijna jest również 

bardzo głęboko zakorzeniona w stylu kaznodziejskiej wypowiedzi, co uwidacznia się w licznych 

porównaniach, przysłowiach, symbolach, alegoriach
42

. Zmarły młodzieniec przypomina księdzu 

Lorencowiczowi pochodzący z Księgi Jonasza obraz młodej uschłej rośliny:  
„Piękna figura i wyobrażenie młodego człowieka, liściami tylo, nie owocem się jeszcze popisującego, to jest nadzieje 
tylko dać może wielkich niegdy pożytków; prędko się do góry wespnie, a prędzej jeszcze polęże”. (s. 122) 

 

Symbolem dobrej żony staje się biblijna owieczka: „Naprzód skromne to domowe bydlątko owieczka, licha, 

pokorna, bojaźliwa, powolna, posłuszna” (s. 147); obrazem śmierci – apokaliptyczny jeździec tratujący 

wszystkich i wszystko, przypominający husarię:  
„Kiedyś to tam piechotą śmierć chodziła (...); teraz nie tylko się na konia zdobyła, jako ją widział Jan, Ś. Apocalip. 6 (...). 

Jezdno, gromadno, z piekłem za sobą jak z draganami. Ale co więtsza, skrzydła sobie przyprawiła, leci jak ptak po 

                                                
42 Na temat językowych wykładników polskiego stylu biblijnego por. D. Bieńkowska, Polski styl biblijny, Łódź 2002, s. 19-23. 
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powietrzu; przypadnie, kiedy (...) najmniej się nie spodziejesz; nagle padniesz, paraliż, apopleksja, strzelą, pchną, aż 

śmierć. Trzeba na nię być gotowym”. (s. 84) 

 Liczne tego typu i tym podobne alegorie oraz symbole, mające źródło w tradycji biblijnej, oddziałują 

na wyobraźnię słuchaczy. Kaznodzieja postrzega oraz komentuje rzeczywistość doczesną przez obrazy 

zaczerpnięte z Pisma Świętego, a wielość i różnorodność tych przywołań świadczy o jego wyjątkowej 

erudycji. Ks. Lorencowicz nie tylko świetnie Biblię zna, ale również posiada umiejętność trafnego wplatania 

biblijnego obrazu w tok kazania.  

 Nawiązania do Pisma Świętego obecne są również w warstwie porównań – w Kazaniu na pogrzebie 

żołnierza starożytnego kawalera autor przytacza znane z Księgi Hioba porównanie życia do walki (s. 34); 

niepewne ludzkie szczęście przypomina mu los Uriasza: „idziem, jako ono Uriasz z listem Dawidowym” (s. 

26). Człowiek owładnięty silnym złym afektem „krzywo będzie patrzać, jako ono Saul na Dawida 

nieboraka” (s. 4). Zmarły potężny senator jest „jak bujne drzewo od Nabuchodonozora widziane” (s. 14); 

dobra śmierć postępuje z ludźmi: „jak on wieloryb z Jonaszem” (s. 58).  

To tylko nieliczne przykłady obrazujące wielopłaszczyznową obecność Biblii w tkance stylistycznej 

Kazań pogrzebnych, świadczące nie tylko o olbrzymiej wiedzy ich autora, ale także o świetnie opanowanym 

warsztacie – dając wzorcowe kazania pogrzebowe, ks. Lorencowicz daje też wzorzec bogatej, różnorodnej 

lektury Pisma Świętego.  

Analiza i interpretacja Kazań pogrzebnych pod kątem staropolskiej lektury Biblii prowadzi do kilku 

podstawowych wniosków. Przede wszystkim jest to lektura bardzo bogata, przeprowadzana w duchu 

egzegezy patrystycznej, odsłaniającej czterowymiarowy sens Księgi natchnionej. Lektura zarazem głęboko 

przemyślana - wprowadzenie każdego, nawet drobnego cytatu, motta, przykładu, symbolu, porównania, 

znajduje zawsze uzasadnienie w treści kazania. Lektura poświadczona solidnym wykształceniem, 

przejawiającym się między innymi w znajomości pism Ojców Kościoła, umiejętnej interpretacji Biblii przez 

Biblię oraz stosowaniu zasady akomodacji biblijnej.  

Głęboki sens wielorakiej obecności Pisma Świętego na kartach wzorcowych kazań pogrzebowych 

objawia się głównie w funkcji dydaktyczno – moralizatorskiej, realizującej się w ramach nauczycielskiego 

urzędu Kościoła – kaznodzieja osiąga cel przez nieustanne powoływanie się nie na ludzką mądrość, ale na 

autorytet najważniejszy – Słowo natchnione Duchem Świętym. Dzięki olbrzymiej erudycji oraz znajomości 

tradycji Kościoła, ks. Lorencowicz potrafi przez kontekst Pisma Świętego zinterpretować wszystkie ludzkie 

doświadczenia, zwłaszcza bolesne, niezrozumiałe, tragiczne. Zdarza się co prawda i tak, że niekiedy sens 

biblijny nagina do potrzeb chwili, ale ponad tego typu niedociągnięciami należy podkreślić sprawę 

najważniejszą - zrozumienie istoty człowieczeństwa, akceptacja istnienia, zgoda na cierpienie oraz śmierć, 

dokonują się na drodze medytacji nad tradycją biblijną, której uniwersalizm, wykraczając poza ramy epoki, 

daje odpowiedź na podstawowe pytania egzystencjalne. Biblia nie stanowi więc w Kazaniach pogrzebnych 

eleganckiego ozdobnika, ale jest fundamentem, na którym objawia się sens rzeczywistości ziemskiej i 

przynajmniej częściowo odsłania tajemnica rzeczywistości wiecznej.  


