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Małgorzata Krzysztofik 

 

Quid est ergo tempus? Szczęsnego Żebrowskiego „opisanie natury czasowej” (1603 r.) -

przykład staropolskiej refleksji temporalnej. 

 

W Kategoriach kultury średniowiecznej Aron Guriewicz pisał: „Niewiele jest 

czynników, które by tak silnie charakteryzowały istotę kultury, jak pojmowanie czasu. W nim 

ucieleśnia się, z nim łączy się cały system pojmowania świata danej epoki, zachowania ludzi, 

ich świadomość, rytm życia, stosunek do przedmiotów”
1
.  

Opinia ta uzasadnia pilną potrzebę badania kategorii czasu w literaturze i kulturze wszystkich 

epok – również doby staropolskiej, która niestety nie doczekała się jeszcze wyczerpującej 

monografii tego tematu, czego przyczyn szukać należy w złożoności samej istoty czasu. Przy 

jakiejkolwiek próbie jego charakterystyki trudności piętrzą się na samym wstępie – pomimo 

że człowiek żyje w czasie i w jakiś sposób doświadcza go intuicyjnie, nauka nie tylko ma 

problemy z odpowiedzią na pytanie: czym jest czas, ale już filozofia starożytna postawiła 

pytanie o to, czy czas w ogóle istnieje. Arystoteles w Fizyce swoje wątpliwości na ten temat 

wyraził słowami: „Czy mianowicie czas jest jedną z rzeczy istniejących, czy 

nieistniejących”
2
. Starożytny myśliciel odpowiedział twierdząco – nie tylko na swój sposób 

udowodnił istnienie czasu, ale również scharakteryzował jego własności 
3
. Nie rozwiał  

wątpliwości filozofów epok kolejnych, uparcie dążących do poznania natury czasu. Historia 

myśli ludzkiej, począwszy od starożytności, aż do współczesności (zwłaszcza do 

rewolucyjnej teorii Alberta Einsteina) jest świadectwem zmagania się z próbą odpowiedzi na 

co najmniej trzy podstawowe pytania
4
 związane ze zjawiskiem czasu, które można 

sformułować tak: Czy czas istnieje? Czy jest jeden czas, czy może wiele różnych czasów? 

Jakie są własności czasu? Odpowiedź na te pytania implikuje stawianie kolejnych – jeżeli 

uznamy, że czas istnieje, jak w takim razie go mierzyć? Jakie kryteria przyjmować przy jego 

podziale? Czy każda grupa społeczna kieruje się swoimi kategoriami w percepcji czasu? Jaka 

jest relacja między jednostkowym a zbiorowym poczuciem czasu? 
5
 Takie i tym podobne 

                                                           
1
 Aron Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. Józef Dancygier, Warszawa 1976, s. 95. 

2
 Arystoteles, Dzieła wszystkie, przekł., wstęp, komentarz Kazimierz Leśniak, Antoni Paciorek, Leopold Regner, 

Paweł Siwek, tom 2, PWN, Warszawa 1990, s. 104. 
3
 Por. ibidem, s. 104 – 115. Na temat arystotelesowskiej definicji czasu por.: Stanisław Adamczyk, Kosmologia, 

Lublin 1963, s.209-214. 
4
 Tych pytań może być oczywiście więcej, por. Czesław Gryko, Czas w naukach przyrodniczych a czas w 

naukach o kulturze (tezy) [w:] Czas w kulturze, red. Andrzej Nowicki, Lublin 1983, s. 38: „Problem czasu 

sprowadza się do odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania: 1. Augustyńskie Quid ergo est tempus? (Czym jest 

czas? 2. Ile jest czasów – jeden absolutny, obiektywny czy wiele w zależności od charakteru układu czasowego? 

3. Jakie są własności czasu? 4. Jaki jest kierunek upływu czasu, czyli: czy czas jest continuum izotropowym, czy 

continuum anizotropowym?” Por. również o tzw. „strzałce czasu”: Martin Rees, Tylko sześć liczb, przeł. Piotr 

Amsterdamski, Warszawa 2000, s. 207: „Jednak czas różni się od pozostałych trzech wymiarów, ponieważ 

wydaje się, że coś nieuchronnie wlecze nas przez czas zawsze w tym samym kierunku, w przestrzeni możemy 

poruszać się tak, jak chcemy – na wschód lub zachód, północ lub południe, do góry lub do dołu”), ale tę 

obserwację w nowym świetle postawiła teoria Einsteina i płynące z niej konsekwencje (ibidem, s. 207: „Einstein 

nauczył nas, że przestrzeń i czas są ze sobą powiązane, a szybkość upływu czasu zależy od ruchu zegara oraz 

odległości od dużych mas”). 
5
 Zagadnienie to analizował między innymi Jacques Le Goff, który pisał: „Maurice Halbwachs (…) twierdzi, że 

istniało w społeczeństwie tyle czasów zbiorowych, ile odrębnych grup społecznych, w związku z czym 

niemożliwe jest, by jeden wspólny czas mógł zostać narzucony wszystkim grupom. Jednostkowe poczucie czasu 

sprowadził zaś do istniejącego w świadomości punktu, w którym stykały się czasy zbiorowe różnych grup. 

Potrzebne są wyczerpujące badania, które ukazałyby, jak w danym społeczeństwie historycznym pomiędzy 

strukturami obiektywnymi a umysłowymi, pomiędzy losem zbiorowości a jednostki, funkcjonują i wzajemnie 

oddziałują na siebie wszystkie te czasy objęte jednym Czasem - Jacques Le Goff, Czas Kościoła i czas kupca 

[w:] Czas w kulturze, wyb. opr. i wstęp Andrzej Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 348. 
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pytania można by mnożyć, jako że zrozumienie istoty zjawiska czasu okazuje się szczególnie 

skomplikowane i wymykające się łatwym klasyfikacjom.  

 Literatura piękna doby staropolskiej do motywu czasu powraca często i na wiele 

sposobów. Jednym z najpopularniejszych jest podkreślanie ulotności czasu, a w związku z 

tym kruchości ludzkiego istnienia. Mikołaj Rej w Żywocie człowieka poczciwego pisze:  
„Abowiem patrz, mój miły bracie, jako nas czas, jako złodziej, po cichu okrada. Już ci ukradł i młode, i śrzednie 

czasy twoje. Już, jako ono powiadają, na ostatecznym szczeblu swoim stoisz […]”
6
.  

Autor oswaja czytelnika z prawdą o przemijaniu i śmierci oraz uczy doświadczania urody 

życia. Problem szybkiego upływu czasu stanowi też obsesyjnie powracający temat poezji i 

sztuki barokowej. Wpisana w kategorie temporalne świadomość przemijania prowadzi 

pisarzy bądź to do chwytania piękna chwili (wyrażonego najbardziej lapidarnie w 

epikurejskim carpe diem), bądź do postawy dydaktyczno-moralizatorskiej (memento mori), 

mającej na uwadze zagadnienia eschatologiczne.  

O upływie czasu mówi również staropolska literatura popularna i użytkowa, przede 

wszystkim kalendarze, które przedstawiają czas od strony praktycznej oraz często powielają 

znaną w kulturze od starożytności myśl o jego ulotności i szybkim przemijaniu
7
.  

Jednym z najciekawszych druków charakteryzujących się bogatą refleksją poświęconą 

czasowi jest wydane w 1603 r. Zwierciadło roczne na trzy części rozdzielone. Pierwsza ma 

czas kościelny i politycki opisany. Wtóra, respons na skrypt Latosów. Trzecia, co trzymać o 

wróżbie gwiazdarskiej Szczęsnego Żebrowskiego 
8
, stanowiące typ kalendarza wiecznego. 

Tekst składa się z trzech odrębnych części – w pierwszej autor opisuje „naturę czasową z jego 

przyległościami”, druga stanowi polemikę z Janem Latosem, przeciwnym poprawie 

kalendarza juliańskiego, trzecia zawiera potępienie astrologii. 

Analiza pierwszej części starodruku pozwala na zbadanie kategorii czasu w dobie 

staropolskiej od strony teoretycznej, ponieważ autor, zgodnie z własnymi przekonaniami oraz 

ówczesnym stanem nauki, odpowiada czytelnikowi na pytania zasadnicze: czym jest czas, 

jaki był jego początek, jakie są jego własności, jak go mierzyć i jak dzielić. Tym samym 

zamieszczane w literaturze pięknej wątki i motywy temporalne otrzymują w tekście 

Żebrowskiego podbudowę teoretyczną, co więcej – dostosowaną do możliwości 

                                                           
6
 Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. Julian Krzyżanowski, BN I nr 152, Wrocław 1956, s. 423. 

7
 Por. np. wypowiedź zamieszczoną w kalendarzu Stefana Furmana: „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” - Nowy i stary kalendarz świąt 

rocznych i biegów niebieskich na rok po zbawiennym narodzeniu Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa 

M.DC.LII ... przez Stefana Furmana we Gdańsku nakładem Jerzego Forstera, s. B1r. 
8
 Żebrowski Szczęsny (zm. 1613?) był wychowankiem jezuitów, autorem polemicznych dzieł z dziedziny 

teologii i astrologii. Być może jego imię i nazwisko to pseudonim Marcina Łaszcza – jezuity (por. Nowy Korbut, 

Piśmiennictwo staropolskie, oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka, W-wa 1965, tom 3, s. 458).  W bibliografii 

Karola Estreichera pod hasłem Jan Łaszcz czytamy: „skoro Szczęsny Żebrowski jest pseudonimem Łaszcza, to 

może być, że inne pod imieniem Żebrowskiego wyszłe druki są jego […] Zwierciadło roczne 1603” – 

Bibliografia polska, tom XXI, stulecie XV- XVIII, Kraków 1906, s. 106. Polski Słownik Biograficzny, red. 

Emanuel Rostworowski, tom XVIII, Kraków 1973, s. 262-265 pod hasłem ‘Łaszcz Marcin’ podaje pseudonim 

Szczęsny Żebrowski, ale nie zgadzają się dość istotne fakty z biografii obu postaci – m.in. miejsce i data śmierci. 

Krótką notę o autorze Zwierciadła zamieszcza Michał Wiszniewski w Historii literatury polskiej, Kraków 1845, 

tom VII, s. 371-372 „Szczęsny Żebrowski […] wychowaniec jezuitów wileńskich […] między 1593 a 1597 

przeniósł się do Krakowa, gdzie od jezuitów Zebrzydowskiemu (Mik. Woj. Krak.) polecony, zajmował się 

wychowaniem jego syna i wnuka. […] W 1604r. […] zwiedził Niemcy, Francję, Hiszpanię i Włochy. […] 

Umarł w r. 1613 na probostwie w Leszku na Rusi”. Te same informacje podaje Encyklopedia powszechna S. 

Orgelbranda, tom XXVIII, Warszawa 1868, s. 926-927, która z utworów autorstwa Żebrowskiego Łaszczowi 

przypisuje jedynie napisanie Recepty na plastr Czechowicza. Aleksander Bruckner nazwisko Żebrowski podaje 

jako pseudonim Łaszcza – por. A. Bruckner Różnowiercy polscy, szkice obyczajowe i literackie, Warszawa 1962, 

s. 211. 
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intelektualnych przeciętnego czytelnika, ponieważ wiedza naukowa (często hermetyczna) 

przetransponowana zostaje przez autora na język codzienny. Interpretacja kalendarza 

Szczęsnego Żebrowskiego, prowadząca do zrozumienia zaprezentowanej przez autora istoty 

zjawiska czasu, stanowi cenny przyczynek do naszej wiedzy o teoretycznej refleksji 

temporalnej w dobie staropolskiej. 

Pierwsza część Zwierciadła Rocznego, w którym się opisuje natura czasowa z jego 

przyległościami, omawia od strony teoretycznej zarówno zagadnienia ściśle chronologiczne, 

jak i kosmologiczne. Zaproponowana przez autora perspektywa oglądu świata ma swe źródło 

w tradycji biblijnej (którą Szczęsny Żebrowski świetnie zna i często na potwierdzenie swych 

sądów przytacza), a także w nauce europejskiej, zarówno starożytnej (chętnie 

przywoływanym autorytetem jest Arystoteles), jak i nowożytnej, co niewątpliwie świadczy o 

erudycji kalendarzysty. Refleksja o czasie poprzedzona została wstępem zatytułowanym: 

Poznanie natur jako jest trudne i dlaczego, w którym Szczęsny Żebrowski opisuje żywioł 

ognia, wody oraz moc piorunów, obrazujące potęgę dzieła stworzenia – i tak na przykład 

autor pyta, dlaczego piorun roztopi rękę, a nie naruszy rękawicy, dlaczego w wodzie żywy 

człowiek się zanurzy, a martwy wypłynie na wierzch, skąd ogień bierze swą moc, skoro jedna 

iskra jest w stanie spalić całe lasy 
9
. Obraz świata ukazany w tym fragmencie nasuwa wniosek 

o ogromie i sile stworzenia, jak i o niemożności ogarnięcia go ludzkim rozumem. 

Zaprezentowana przez Żebrowskiego refleksja na temat żywiołów rozpoczyna się i kończy 

przekonaniem o tajemnicy istnienia, niezgłębionej umysłem człowieka, a te wywody poparte 

są autorytetem biblijnym - myślą Eklezjastesa i proroka Daniela (s. 1, 2, 6). Jedynie Bóg, 

który „wszelaką siłę rozumu stworzonego przechodzi” (s. 1) przenika swą niezgłębioną 

mądrością cały wszechświat. Ten wstęp ma uświadomić czytelnikowi trudności związane ze 

zrozumieniem jakichkolwiek zjawisk przyrody, nie tylko czasu, ponieważ prowadzi do 

wniosku o ograniczoności ludzkiego poznania w ogóle, a pośrednio – o niemożności pełnego 

pojęcia istoty czasu. 

Analiza zjawiska czasu rozpoczyna się od podkreślenia jego wszechobecności w 

codziennym ludzkim doświadczeniu:  
„Co proszę nad czas mamy pospolitszego; co mimo to, iż czas jest u wszech ludzi pewniejszego; mało jednak 

takich na świecie było, co by jego naturę dostatecznie wyłożyć umieli […] Wszytkie czasy mają swój czas, 

prócz czasu na świecie nic nie masz; wszytko się w czasie dzieje; pełno w uszach: to się stało tego roku, łoni, 

tego miesiąca, wczora, dziś, jutro, teraz, co wszytko czas wyraża. Mimo to jednak natura czasowa ludzkiemu 

rozumowi zbytnie jest trudna; doznali tego i ci, którzy z nauk filozofskich jakikolwiek wzięli pożytek.” (s. 3) 

Tak postawiona teza eliminuje z pola dociekań pytanie o to, czy czas w ogóle istnieje, 

natomiast motywem przewodnim rozważań staje się potęga i tajemnica czasu. Fragment 

nasuwa zbieżności z tradycją starotestamentową – jest dalekim echem rozważań zawartych w 

trzecim rozdziale Księgi Koheleta. Czas to dla staropolskiego kalendarzysty niezrozumiała 

kategoria, której sens pojmuje jedynie „Autor czasów” (s. 5) – wszechpotężny i pełen 

mądrości Bóg. Myśl ludzka nie rozumie zamysłów Stwórcy; tym samym człowiek 

postawiony wobec ogromu stworzenia doświadcza własnej małości i uczy się pokory (por. s. 

1). Nie chodzi tu bynajmniej o sprawy błahe, ale podstawowe - rangę omawianego 

zagadnienia potwierdza obserwacja świata, która przekonuje autora o olbrzymiej mocy czasu: 
„Czas jasne rzeczy zakrywa, a skryte zaś wydaje i objawia […] Czas leczy boleści, krzywdy w niepamięć 

kładzie, twarde serca miękczy” (s.3).  

Te i tym podobne maksymy, czerpane hojnie z całej tradycji literatury basenu Morza 

Śródziemnego, potwierdzają prawdę o wpisaniu istnienia w kategorie temporalne oraz o 

                                                           
9
 Zwierciadło roczne na trzy części rozdzielone. Pierwsza ma czas kościelny i politycki opisany. Wtóra, respons 

na skrypt Latosów. Trzecia, co trzymać o wróżbie gwiazdarskiej. Przez Szczęsnego Żebrowskiego, w Krakowie, 

w Drukarni Łazarzowej,  Roku Pańskiego 1603, s. 2-3. 

Wszystkie fragmenty utworu cytuję za tym wydaniem, dlatego podaję przy nich w nawiasie jedynie numer 

strony. 
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koniecznej roli czasu we wszelkich działaniach ludzkich i w biegu historii. Tym samym 

czasowi zostaje przypisana bezpośrednia moc sprawcza, co oczywiście jest metaforą 

kulturową – przecież to nie czas np. „stare i mocne państwa wątli, odmienia i obala” (s. 3), ale 

ludzie podejmujący działania w czasie.  

Odwołując się następnie do tradycji Ojców Kościoła, Szczęsny Żebrowski cytuje 

słynne zdanie z Wyznań św. Augustyna: „Wyznawam, prawi, przed tobą panie, iż nie wiem, 

co jest czas; i zaś znowu wyznawam, iż to, co mówię, w czasie mówię” (s. 4) 
10

 i zaraz potem 

daje czytelnikowi pobieżny przegląd starożytnej refleksji temporalnej. Przytoczone przykłady 

podsumowuje zgodnie z przekonaniem o niemożności zrozumienia czasu, które wyraził już 

na wstępie – różnorodne usiłowania myślicieli antyku mające na celu zbadanie istoty czasu 

kwituje słowami:  
„Wszyscy ci, abo prawdy chybili, której szukali, abo czas dla niedościgłej jego natury głucho i ciemno opisali.” 

(s.5) 

To stwierdzenie prowadzi autora do postawienia pytania o trudności związane ze 

zrozumieniem kategorii czasu – Szczęsny Żebrowski znajduje trzy powody ograniczające, a 

nawet uniemożliwiające ludzkie poznanie. Pierwszym z nich jest „subtelna istota trudna ku 

zrozumieniu” (s.5) – nie można pojąć czasu, ponieważ ma on subtelną naturę; sens tego 

pierwszego powodu dotyczy specyfiki samego czasu, wymykającej się łatwym klasyfikacjom. 

Z tej przesłanki wypływa kolejna przeszkoda, związana z dokonywaniem obiektywnych 

pomiarów:  
„Druga przyczyna trudności nieba, z których obrotu czas płynie, są nader […] wysokie, odległości ich doźrzeć 

oku trudno: dziwnie w biegu bystre, prędkości tam dobieżeć nogom mierniczego niepodobno, do tego one koła 

niebieskie w doskonały cyrkuł są okrągłe, a nasze miary proste, łokciowe, na pomiar rzeczy okrągłych 

niesposobne” (s. 5) 

Żebrowski uważa, że miarą czasu jest obrót nieba, a ponieważ dokonuje się on bardzo 

szybko i szalenie daleko od Ziemi, mierniczy nie może tam po prostu dobiec, co więcej, nasze 

miary zupełnie nie nadają się do pomiaru rzeczy okrągłych. Z dzisiejszego punktu widzenia ta 

druga trudność jawi się jako kuriozum i ma (zupełnie wbrew intencji autora) cechy 

humorystyczne, jednakże nie należy na tym miejscu zapominać, że zaproponowany przez 

Żebrowskiego obraz makrokosmosu bynajmniej nie jest wizją kopernikańską, ale efektem 

myślenia charakterystycznego dla swojej epoki. 

Trzecią przyczyną uniemożliwiającą pełne poznanie specyfiki czasu – zdaniem autora 

zarazem najważniejszą – jest wola Boga, który zakrył tajemnice dzieła stworzenia przed 

umysłem ludzkim w tym celu, aby człowiek nie pogardzał mądrością, nie popadł w pychę 

oraz nieustannie pracował nad zdobywaniem wiedzy. Poparcia własnego sądu kalendarzysta 

poszukał w tradycji biblijnej – zacytował dwie perykopy starotestamentowe (Koh 3,11 i Dn 

12,4). Wniosek stąd płynie jeden – fundamentalny dla rozważanych zjawisk: w naturę 

człowieka, od chwili stworzenia, wpisana jest niemożność poznania pełnego, co nie dotyczy 

tylko i wyłącznie kategorii czasu, ale praktycznie wszystkich dziedzin wiedzy. To 

przekonanie towarzyszy Żebrowskiemu już od pierwszych kart Zwierciadła rocznego...,  

zrozumienie czegokolwiek prowadzi człowieka do stawiania następnych pytań; kresu 

poznania nigdy nie będzie można osiągnąć, stąd najrozsądniejszą postawą jest pokorne 

uznanie własnej małości wobec ogromu zamysłu Boga Stwórcy (por. s. 1). 

Nie można zrozumieć istoty czasu bez analizy kategorii przestrzeni, dlatego 

Żebrowski opisuje czytelnikowi budowę makrokosmosu. Cały świat liczy jedenaście niebios 

(licząc od Ziemi w górę), z których dziesięć obraca się za sprawą anielską dla pożytku istot 

żywych, a jedenaste stoi nieporuszone
11

.  

                                                           
10

 Por. św. Augustyn, Wyznania, przeł. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1982, s. 236: „Wyznaję Ci, Panie, że nadal 

nie wiem, czym jest czas. Lecz także wyznaję, iż wiem, że słowa te w czasie wypowiadam”. 
11

 Wierszowany opis tych niebios znajduje się w innym kalendarzu epoki – por.: Nowy i stary kalendarz świąt 

rocznych i biegów niebieskich, z wyborem czasów i aspektami, na Rok Pański MDCLXXXVIII, który jest 
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Porządek niebios, poczynając od najwyższego, jest następujący: jedenaste niebo 

Caelum Epyreum to najwyższe niebo ognistej jasności. Stanowi szczęśliwą siedzibę Boga w 

Trójcy Jedynego, aniołów oraz ludzi sprawiedliwych. 

Dziesiąte: Primum Mobile to pierwszy okrąg niebieski, który się obraca, ale 

matematycy nie znają jego wielkości,  ponieważ nie ma na nim żadnej gwiazdy. Autor 

charakteryzuje je tak: 
 „Obrót tego nieba od wschodu na zachód pędem i samą myślą niedościgłym za godzin 24 abo za noc i za dzień 

wkoło odprawuje się. Insze wszytkie niższe koła niebieskie impetem swoim za sobą porywa i owszem wszytkę 

sferę ogniową, wielką część powietrza, na ostatek aż i wody nieco zajmuje i porusza wielkiego morza oceanu, 

nie inaczej jako czara abo talerz, dziewięć inszych talerzów sobie porządnim ułożeniem przydanych obrócony, 

kręci i obraca” (s. 8-9). 

Każdy punkt tego nieba przemierza w ciągu jednej godziny więcej niż dziesięć tysięcy 

milionów mil. Autor przelicza tę odległość na wielkości charakterystyczne dla swej epoki, 

których cechą jest brak jednolitości:  
„Mile tu trzeba rozumieć, która ma w sobie kroków 4000. Ćwierć mile 1000 kroków, krok 4 stopy, stopa 4 dłoni, 

dłoń 4 palce” (s. 9). 
Z tych drobiazgowych wyliczeń wynika jeden istotny dla dalszej analizy tekstu wniosek – 

pomimo że brak tu jednolitych miar (o czym autor oczywiście nie pisze, gdyż dla niego nie 

stanowi to przeszkody w mierzeniu), cały makrokosmos da się zmierzyć, co więcej – służy 

temu mierzeniu narysowany przez autora kilkucentymetrowy odcinek (por. s. 9). Taka 

koncepcja wszechświata pozwala na postrzeganie go jako jednej, wymierzalnej ludzkimi 

miarami całości, dzięki czemu jest on pewny, konkretny, uporządkowany i w jakimś stopniu 

dla człowieka oczywisty. Nie ma w nim żadnej nieokreślonej przestrzeni, ponieważ cała wizja 

zamyka się w horyzontalnych i wertykalnych punktach odniesienia. Opozycja dół – góra 

nabiera również wyrazistej wartości sakralnej (najwyższe niebo to siedziba Boga). Wszelkie 

odległości przestrzenne, pomimo że nawet bardzo dalekie, dają się w końcu przeliczyć na 

kroki, stopy, wreszcie – na palce. Kategoria przestrzeni otrzymuje w ten sposób wartość 

absolutną i niepodważalną.  

W podobny sposób Żebrowski opisuje pozostałe nieba. Niebo dziewiąte to Caelum 

Cristallinum – niebo kryształowe, które „mimo obrót porwania” (s. 9) ma swój własny obrót 

od zachodu Słońca na wschód, trwający 49 tysięcy lat (tzw. Rok Platonowy). Po obrocie tego 

nieba wszystko, co było poprzednio, ma powrócić w doskonalszym i szczęśliwszym stanie. 

Niebo ósme – Firmamentum, seu caelum stellatum to niebo gwiazdarskie o wielkości 

przekraczającej 254390625 mil. Ma ono, oprócz dwóch wyższych obrotów, swój własny, 

charakteryzujący się ruchem wahadłowym, od północy na południe, nad początkiem znaków 

zodiaku Byka i Wagi, a jego obrót trwa siedem tysięcy lat. 

Niebo siódme to Caelum Saturni, ponieważ jest na nim jedynie planeta Saturn. Własny obrót 

tego nieba odbywa się od zachodu na wschód, a trwa 30 lat. Podobnie niebo szóste otrzymało 

nazwę od jedynej planety, która się na nim znajduje – to Caelum Iovis. Jego własny obrót 

trwa lat 12. Na niebie piątym, nazwanym Caelum Martis, znajduje się Mars, obrót tego nieba 

trwa dwa lata.  

Na czwartym niebie (Caelum Solis) znajduje się Słońce: 
„(…) gdy się owo raz obraca, od zachodu do drugiego zachodu, na ten czas nie własnym kursem idzie, ale ten 

impres od wyższego okręgu mając bieży; ma Słońce inszy swój obrót własny, który nie za jeden dzień z nocą, 

ale za dni 365, godzin 5, minut 49, sekund 16 odprawuje. I ten to jest ów czas, który właśnie słonecznym rokiem 

nazywamy”. (s. 10) 

                                                                                                                                                                                     

przestępny i przybyszowy, przez Wojciecha Wolskiego w przesławnej Akademijej Krakowskiej Nauk 

Wyzwolonych i Filozofijej doktora i profesora, Kolegę Mniejszego, z pilnością wyrachowany i do druku podany 

w Krakowie w Drukarni Wojciecha Goreckiego IKM typogr.  
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Niebo trzecie to Caelum Veneris, ponieważ znajduje się na nim Wenus, zwana też Jutrzenką, 

która: „tudzież abo przed Słońcem, abo za Słońcem idąc, jemu niewiele różny obrót czyni; jest tego nieba 

wkoło mil (…) więcej niż sześć milionów.” (s. 10) 
Na niebie drugim od Ziemi (Caelum Mercurii) znajduje się Merkury: „planeta daleko 

mniejszy niźli Ziemia” (s. 10). Jego własny bieg jest prawie równy biegowi nieba trzeciego, a 

wymiary nieba drugiego to 943125 mil. 

Na pierwszym niebie (Caelum Lunae) jest Księżyc, którego ruch autor charakteryzuje 

następująco: 
 „Miesiąc (…) własny swój obrót odprawuje za dni 27 i coś około 8 godzin, potym za dwa dni i za godzin 4 

dobiega Słońca, wszytkiego czasu między dwojgiem złączeniem Słońca z Miesiącem bywa dni 29, godzin 12, co 

pospolicie nazywamy księżycem miesięcznym. (…) Ziemia większa nad Miesiąc 39 1/3 razy.” (s.10) 

Po takiej charakterystyce przestrzeni kosmicznej autor krótko omawia wielkość sfery 

ogniowej, powietrznej oraz Ziemi, a swoje wyliczenia podsumowuje ironicznymi słowami: 

„Kto nie wierzy, zmierz sobie” (s. 11).  

Kosmografia ta oczywiście nie ma nic wspólnego z heliocentryczną teorią Mikołaja 

Kopernika, ale korzeniami swymi sięga myśli ptolemejskiej, stanowiącej syntezę starożytnej 

wiedzy astronomicznej
12

. Nieruchoma Ziemia stanowi centrum wszechświata, dającego się 

zmierzyć, a więc przestrzennie ograniczonego. Wokół niej z zawrotną prędkością poruszają 

się planety: Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury oraz Księżyc i gwiazdy. 

Wyjaśnienia zjawiska ruchu zachodzącego w makrokosmosie dokonuje autor z perspektywy 

religijnej – dla chrześcijańskiego pisarza pierwszą przyczyną makrokosmicznego ruchu jest 

Bóg – niezmierzony w swej potędze Stwórca i Pan, mający swą siedzibę w najwyższym 

punkcie wszechświata, czyli w nieruchomym niebie jedenastym. Taka wizja przestrzeni 

kosmicznej wprowadza absolutny ład istnienia, ponieważ wszystkie zachodzące w niej 

zjawiska mają swą przyczynę sprawczą (wola Boga) cel (służenie człowiekowi – niebiosa 

obracają się przecież „na pożytek i potrzebę rodzajów ziemskich” s.8) oraz odbywają się w 

ściśle (matematycznie wyliczonym) porządku. Pomimo że przestrzeń kosmiczna jest 

niezbadana, w praktyce – paradoksalnie – zbadana została do końca, do najdalszych swych 

granic, bo przecież wszystko zostało wymierzone i policzone, dzięki czemu nie ma tu miejsca 

na jakikolwiek niepokój związany z nieznajomymi, nieogarnionymi w stosunkach 

przestrzennych miejscami we wszechświecie oraz z przypadkowością, ponieważ nic tu się 

przypadkiem dziać nie może. Skrupulatne, matematyczne wyliczenia eliminują jakąkolwiek 

chaotyczność, tworząc wizję jednolitą, pewną i dającą się ogarnąć umysłem ludzkim. 

Zaprezentowany czytelnikowi dość obszerny opis makrokosmosu służy celowi, jaki 

Szczęsny Żebrowski postawił sobie na wstępie – wyjaśnieniu istoty zjawiska czasu. 

Przystępując do podania definicji czasu, autor podążył za bogatą tradycją arystotelesowską, 

którą najpierw przypomniał, a następnie omówił swoimi słowami: 
„Arystoteles, między inszymi filozofy naznakomitszy, tak czas opisał: […] Czas jest liczba przemijania według 

tego, co wprzód i co pozad idzie.” (s.12).  

Zdanie to, zaczerpnięte z Fizyki Arystotelesa, we współczesnym przekładzie brzmi 

następująco: „czas jest właśnie ilością ruchu ze względu na ‘przed’ i ‘po’.” 
13

 

W ten sposób kategorię czasu Żebrowski ściśle połączył (ale nie ujednolicił) z ruchem, a co z 

tego wynika, również i z przestrzenią. Następnie na swój sposób objaśnił myśl 

arystotelesowską, dając płynącą z niej własną definicję czasu: 

                                                           
12

 Por. Małgorzata Klisowska, Dzieje idei wszechświata. Historia i elementy kosmologii nie tylko dla 

humanistów, Rzeszów 1994, s.30-39. Na temat utrzymywania się w kalendarzach polskich XVIII-go stulecia 

geocentrycznego modelu budowy makrokosmosu por. Bogdan Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, 

Wrocław 1985, s. 15. 
13

 Arystoteles, Dzieła wszystkie, przekł., wstęp, komentarz Kazimierz Leśniak, Antoni Paciorek, Leopold 

Regner, Paweł Siwek, tom 2, PWN, Warszawa 1990, Fizyka, s. 107. 
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„Wszelka rzecz pod Słońcem świata idzie i przemija pod obrotem nieba. Tego to szcia są części w przemijaniu 

nieprzestannym: onóż onych części liczona liczba u filozofów jest przemijającym czasem, który opisują, a 

stosując opisanie jako nabliższemu ludzi pospolitych zrozumieniu, czas ten nasz doczesny nic inszego nie jest, 

jedno przeciąg abo fila, abo trwałość niejaka rzeczy wszelkiej, która się psuje, przemija, i ustaje na świecie” 

(s.12).  

Do definicji arytotelesowskiej dodana została perspektywa teologiczna – Żebrowski pisze o 

czasie doczesnym, co oczywiście nasuwa cały ciąg skojarzeń związanych z tradycją 

chrześcijańską (dychotomiczna opozycja doczesność – wieczność; doczesność jako synonim 

przemijania itp.). Silnie akcentuje niszczący aspekt wpisania istnienia w kategorie temporalne 

– o takim spojrzeniu świadczą jednoznacznie słowa: ‘psuje’, ‘przemija’, ‘ustaje’. Nie zauważa 

natomiast, że przecież w tym samym czasie wiele rzeczy powstaje, rodzi się, zaczyna swój 

byt. Przyczyny tego spojrzenia mają swoje źródło również w filozofii starożytnej – 

Arystoteles w Fizyce negatywnie postrzegał zagadnienie wpływu czasu na materię:  
„(…) rzeczy istniejące w czasie podlegają wpływom czasu; w naszym sposobie mówienia ‘czas wszystko trawi’, 

albo: ‘wszystko pod wpływem czasu się starzeje’, albo: ‘w miarę upływu czasu coś ulega zapomnieniu’. (…) 

Albowiem czas jest z natury swej raczej czynnikiem destrukcyjnym, jest bowiem pewną ilością zmian, a zmiana 

usuwa to, co istnieje”
14

.  

Nazwanie czasu „przeciągiem”, „filą”, „trwałością niejaką” pokazuje bezradność Szczęsnego 

Żebrowskiego wobec próby opisania zjawiska czasu, z czego zresztą piszący zdawał sobie 

sprawę; świadomy kolejnych pytań rodzących się pod wpływem niewystarczalności podanej 

przez siebie definicji, ewentualne dalsze spekulacje skwitował słowami zaczerpniętymi z 

Wyznań św. Augustyna:  
„Tu jeśli jeszcze komu nie za dosyć się widzi, toż rzekę co ś. Augustyn niegdy mówił: (…) Quid est ergo 

tempus? Si nemo ex me quaerat, scio, si quaerenti explicare velim, nescio. Cóż jest tedy czas? Gdy mię nie 

pytają, wiem, a pytającemu, gdy chcę wyłożyć, nie wiem” (s. 12)
15

. 

Odpowiedziawszy na pytanie, czym jest czas, autor postawił kolejne: „Którego nieba 

obrót jest miarą napszystojniejszą rzeczy w czasie będących” (s. 12), i tym samym zawęził 

obszar poszukiwań miary czasu jedynie do obrotów jednego z uprzednio skrupulatnie 

opisanych niebios krążących ruchem kołowym wokół Ziemi. Cechy dobrej miary wyróżnił 

trzy: musi być zawsze jednakowa, mniejsza niż to, co się mierzy, oraz wszystkim znana – i 

doszedł do wniosku, że te kryteria spełnia jedynie obrót nieba dziesiątego (Primum Mobile): 
„Sam okrąg dziesiąty ma obrót, który nam na Słońcu i na Miesiącu uznawać się daje, jednostajny, nakrótszy i 

wszytkim wiadomy” (s.12).  

Obrót nieba dziesiątego pozwala łatwo dzielić czas na mniejsze odcinki – lata, dni, godziny: 

dzień jest to zdaniem autora „on obrót dziesiątego nieba, którym się raz wkoło obraca” (s.13), 

godzina natomiast „dwudziesta czwarta część tego wkołowrotu.” (s.13) 

Pomimo że „wszytkich podziałów czasowych (…) po biegu Słońca dochodzimy” (s.13), 

jednak autor podkreśla, iż:  
„ten bieg nie idzie z własnej natury słońcowej, ale go bierze niebo słoneczne od dziesiątego koła, które 

rewolucją swoją za sobą Słońce porywa i coraz w równy cyrkuł obnosi wkoło Ziemie za godzin 24. A gdyby 

Słońce nam dzień swym własnym obrotem czynić miało, już na ten czas tylko jeden dzień z nocą przez rok cały 

mielibyśmy, bo Słońce, powoli idąc, bawiłoby się na naszym orizoncie całe 6 miesięcy i 3 godziny, a na 

podziemnym także wiele i zatym mielibyśmy dnia pół roka, a nocy pół roka.” (s.13-14) 

(Chodzi oczywiście o obrót Ziemi wokół własnej osi, ale jak to już było wspomniane, 

Szczęsny Żebrowski nie uznaje kopernikańskiego modelu wszechświata). Miarą czasu czyni 

więc dobę słoneczną (którą obrazowo określa „rewolucyją nocodzienną” s. 13), ponieważ 

według niej regulują rytm życia i ludzie i zwierzęta; jest wszystkim powszechnie znana, 

wygodna, relatywnie krótka, łatwa w stosowaniu. Według obrotu nieba dziesiątego wszystkie 

                                                           
14

 Ibidem, s. 110. 
15

 We współczesnym przekładzie zdanie cytowane przez Żebrowskiego brzmi następująco: „Czymże więc jest 

czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem” – św. Augustyn, 

Wyznania, przeł. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1982, s. 227. 
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narody sporządzają różne zegary, a ta powszechność zastosowanej miary czasu pozwala 

autorowi mniemać, iż:  
„Boga naszego wola i rozkazanie na to było, aby przerzeczony obrót był pospolitą a ustawiczną miarą wszytkich 

spraw ludzkich. Jaśnie się to znać daje u Mojżesza, gdzie rzekł Bóg: niech się staną światła na utwierdzeniu 

nieba, a niech dzielą dzień od nocy i niech będą na znaki i czasy i dni i lata.” (s.13) 

Przywołanie w rozważaniach nad czasem tradycji biblijnej (fragment Rdz 1,14) ma istotne 

konsekwencje – potwierdza, że chrześcijański autor analizuje zjawisko czasu z perspektywy 

religijnej, czyniąc Boga zarówno twórcą czasu, jak i jego podziałów na mniejsze odcinki. 

 W dalszej części „opisania natury czasowej” Szczęsny Żebrowski mówi o potrzebie 

segmentacji czasu i orientacji w czasie: „(…) ludzie według swego upodobania rozmaitych rozdziałów w 

czasie naczynili.” (s.14). 

Różnego rodzaju pozostałe miary czasu biorą początek z „rewolucyi nocodziennej” i są bądź 

to jej zwielokrotnieniem, bądź podziałem na mniejsze odcinki. Omawia je dość skrupulatnie 

kolejna część Zwierciadła rocznego..., stanowiąca swego rodzaju popularny przewodnik 

astronomiczny, językiem i stylem przystosowany dla potrzeb czytelnika, będący zarazem 

wstępem do tablic, stanowiących praktyczną część kalendarza. 

 Pierwsza z zaprezentowanych przez Szczęsnego Żebrowskiego tablic obrazuje, ile lat 

minęło od stworzenia świata do narodzenia Chrystusa, a tym samym odpowiada na pytanie o 

początek czasu: 
„Czas przemijający odtąd jest, odkąd się niebieskie koła obracać poczęły, co zrazu było, jako skoro ten świat 

widomy stanął, a człowiek pierwszy i pierwszy gospodarz swoje dzieła czynić i przeciąg spraw swych obrotem 

niebios mierzyć począł”. (s.15) 

Nieprzypadkowo autor wcześniej przypomniał czytelnikowi fragment opisu stworzenia świata 

zawarty w Księdze Rodzaju – mówiąc o początkach czasu, mówi zarazem o początku świata, 

który został powołany do istnienia stwórczą mocą nieogarnionego umysłem ludzkim Boga. 

Czas nie jest odwieczny – miał początek w kreacyjnym akcie Boga i będzie mieć swój kres u 

końca dziejów świata. Ta koncepcja jest bliska rozumieniu istoty czasu w kulturze 

żydowskiej, bo jak pisze Andre Neher, analizujący pierwsze słowa Księgi Genesis: 
„Każda interpretacja wydobywa inny istotny akcent ukazanego w Księdze Rodzaju myślenia o początkach. Na 

początku był Duch, na początku było Słowo... Ale sam termin, od którego rozpoczyna się opis, bereszit, 

wskazuje, że narratorowi Księgi Rodzaju jako istotne jawiło się nie pytanie, co było na początku, lecz sam fakt, 

iż  b y ł  p o c z ą t e k. Bereszit nie znaczy „na początku”, lecz „w początku”. Akt stwórczy zajmuje pewien 

czas. Bóg zaczyna tworzyć i rozciąga stworzenie na 7 dni. Żywioł pierwotny to sam „czas”. Stworzenie ukazało 

się, gdy pojawił się czas”.
16

 

Nie ma wśród naukowców zgody co do liczby lat, które upłynęły od stworzenia świata 

do narodzin Chrystusa, dlatego Żebrowski przytacza różne opinie, nie wnikając w to, która z 

nich jest najsłuszniejsza: według Baroniusza i Pereriusza minęło 4022 lata, według Reinholda 

Magina 3962, według Genebrarda 4089, według „70 wykładaczów” 5492, według Żydów 

3760, według Greków 5500, według astrologów 6984 (por. tabela na s. 15).  

Rozważania o dawności świata podejmują też inne kalendarze stulecia XVII, ciekawym 

uzupełnieniem tego wyliczenia jest pochodząca z roku 1674 Stanisława Jana Niewieskiego 

Quaestio o dawności świata: 

                                                           
16

 Andre Neher, Wizja czasu i historii w kulturze żydowskiej [w:] Czas w kulturze, wybr. opr. i wstęp Andrzej 

Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 262. 
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„Różni różnie o dawności świata trzymają, których w jedno zebrawszy kompendium, widzę, iż się większa część 

zgadza osobliwszych autorów, że od stworzenia jego do Roku Pańskiego 1675 jest lat (intelligendo annos 

solares) pięć tysięcy & amplius; nie zgadzają się zaś w setnych latach, bo jedni mniej, drudzy ich więcej 

kładą.”
17

 

Po podaniu różnych opinii o początku świata, Szczęsny Żebrowski mówi o podziałach czasu 

„na subtelne barzo odrobiny” (s.18) – astronomowie podzielili „wkołowrót pierwszego nieba 

obrotnego” na 24 godziny, a następnie: 
„godzinę na 60 minut. Minutę na 60 sekund. Sekundę na 60 tertij. Tertię na 60 quart. Quartę na 60 quint. Quintę 

na 60 sext. Sextę na 60 septim. Septimę na 60 oktaw. Oktawę na 60 nonów. Nonę na 60 decym.” (s. 18) 

Zastanawiać może przydatność powyższego wyliczenia – przecież przeciętny czytelnik 

Zwierciadła rocznego… ani nie potrzebował dzielić czasu na tak małe odcinki, ani nie miał 

służących temu przyrządów.  

W kolejnej części kalendarza autor wytłumaczył czytelnikowi, czym jest rok astronomiczny, 

księżycowy, kościelny, przestępny oraz opisał wiosnę, lato, jesień i zimę. Teoretyczne 

rozważania  opatrzył tablicami (część praktyczna) mającymi ułatwiać czytelnikowi orientację 

w czasie oraz wyjaśnił potrzebę korekty kalendarza dokonaną w 1582 roku za pontyfikatu 

papieża Grzegorza XIII
18

. 

Postawił następnie pytanie o dzień końca świata i zarazem końca czasu. Podążając za 

tradycją nowotestamentową, zgodnie z którą tę datę zna tylko Bóg, Szczęsny Żebrowski 

pisze: 
„(…) o bliskości dnia sądnego domyślać się wiele możemy, ale nic pewnego twierdzić nie możemy, gdyż tego 

Pan Bóg nikomu objawić nie chciał, według onych słów Pańskich: o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani 

aniołowie niebiescy, jedno sam Ociec. I przetoż autorowie poważni, którzy o tym zdania swoje między ludzie 

podawali, zawsze pod wątpieniem mówili. Nie schodziło i na takich, którzy mniemali, iż koniec świata nie 

pierwej będzie, aż się okrąg nieba dziewiątego i wszytkie gwiazdy wrócą do tegoż punktu, od którego obrót swój 

na początku świata zaczęły, do czego według niektórych nie przyjdzie, aż po 49 tysięcy lat.” (s. 81) 

Warto na tym miejscu przypomnieć, że w XVI-wiecznym piśmiennictwie popularnym 

rozpowszechniły się prognosytki astrologiczne, których autorzy niejednokrotnie podawali 

swoim czytelnikom datę końca świata, często nawet niezbyt odległą (np. w Przepowiedzeniu 

przygód z biegów niebieskich... wyd. 1565r. Cyprian Leovitius koniec świata wyznacza na rok 

1588
19

). Również kalendariografia stulecia XVII-go w części prognostykarskiej 

niejednokrotnie poruszała ten temat. W roku 1674 Niewieski o końcu świata pisał: 
„O dokończeniu zaś jego nic pewnego ni mamy. Siła przecię poważnych autorów i niektórych rabinów 

żydowskich, probabiliter & per coniecturas dochodzi, że w tym szóstym tysiącleciu będzie światu koniec, czego 

                                                           
17

 Obrót słoneczny albo wschód i zachód słońca na półzegarzu i na całym zegarze, dla nakręcania zegarów i 

ustanowienia słonecznych kompasów na każdy rok i dzień miesiąca służący; item: wielkść dnia i nocy, południe 

na całym zegarze i opisanie każdego miesiąca rytmem polskim; item: kalendarz świąt polskich (które zowią 

mobilia) i Wielkanoc ruska na lat półtora sta, przez Stanisława Niewieskiego, nauk wyzwolonych i filozofii 

doktora, matematyki w Akademii Zamojskiej profesora wyrachowany, Zamość, druk. Akademicka, 1674, s.           

F1v. 
18

 Por. Chronologia polska, op. cit., s.39: „Reforma gregoriańska rozwiązywała w sposób możliwie prosty dwa 

główne zadania. Pierwsze, polegające na usunięciu 10 dni narosłych od czasu soboru nicejskiego w celu 

przywrócenia astronomicznej równonocy wiosennej na dzień 21 marca, zostało rozwiązane sposobem czysto 

administracyjnym – przez opuszczenie w październiku 1582 r. 10 dni, w ten sposób, że po 4 X bezpośrednio 

następował 15 X; drugie, polegające na dokonaniu w strukturze kalendarza juliańskiego odpowiednich zmian w 

celu zapobieżenia na przyszłość ponownemu przesunięciu równonocy wiosennej, zostało także zrealizowane w 

sposób bardzo prosty, bo wyrażający się w opuszczeniu 3 dni przestępnych w ciągu 400 lat wskutek 

wprowadzenia zasady, że spośród lat zawierających całkowitą liczbę setek (…) tylko te będą przestępne, które 

dadzą się podzielić bez reszty przez 400”. 
19

 Przepowiedzenie przygód z biegów niebieskich od roku latosiego, którego piszą od Narodzenia Pańskiego 

1564, aż do dwudziestu lat, wzięte z złączenia wielkiego planetów zwierzchnich i z zaćmienia Słońca, które przez 

ty lata będą. Przez Cypriana Leovitiusa matematyka łacińskim językiem oznajmione, a teraz przez Stanisława z 

Rawy, nauk wyzwolonych mistrza, na żądanie niektórych ludzi, z łacińskiego języka na polski pilnie przełożone i 

na wielu miejscach przymnożone. Drukowano w Krakowie u Mateusza Siebeneichera, roku od Narodzenia 

Pańskiego 1565; na temat końca świata por. s. F1v. 
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znaki mają poprzedzić te, które adwentowa opisuje Ewangelia. Item: tureckie państwo ma upaść i w 

chrześcijańskie się dostać ręce: ut sit unus Pastor & unum ovile”
20

.  

Innym ciekawym świadectwem mentalności epoki jest opinia „o sądnym dniu” 

Stanisława Słowakowica, powołującego się na proroctwo arcybiskupa Malachiasza, któremu 

miał Pan Bóg objawić „wszytkich sukcesorów na stolicę św. Piotra”
21

. Zgodnie z tą 

przepowiednią: 
„Ultimus sedebit Petrus II Romanus, in tribulationibus multis & magna persecutione Sanctae Romanae 

Ecclesiae.”
22

 

Ponieważ proroctwo jeszcze się nie spełniło, autor przewiduje, że koniec świata nie nastąpi 

szybko.  

Wszystkie te wypowiedzi, pomimo że różniące się wyznaczaniem daty końca świata, są 

zgodne co do jednego – świat nie jest wieczny, a co za tym idzie – czas również kiedyś 

znajdzie swój kres. Staropolska refleksja temporalna jest świadoma ograniczoności czasu – 

miał on swój początek w dniu stworzenia i nieustannie biegnie do swojego kresu. 

 „Opisanie natury czasowej” Szczęsny Żebrowski kończy przytoczeniem słów cesarza 

Konstantyna, mówiących o potrzebie wspólnego świętowania Wielkanocy przez wszystkich 

chrześcijan. 

Refleksja temporalna Szczęsnego Żebrowskiego stanowi interesujący wkład do naszej 

wiedzy o kategorii czasu w dobie staropolskiej; mamy prawo sądzić, że uosabia przekonanie 

czasie funkcjonujące w opinii potocznej, bo dostosowane do poziomu umysłowego 

przeciętnego czytelnika kalendarzy, który bynajmniej fizykiem czy astronomem nie był. 

Autor co prawda nie postawił pytania o to, czy czas istnieje, ale sformułował (dość nieudolną) 

definicję czasu, znalazł jego właściwą miarę (obrót dziesiątego nieba), a teorię uzupełnił 

licznymi tablicami do stosowania praktycznego. Kategorię czasu ściśle połączył z kategorią 

przestrzeni, dając czytelnikowi geocentryczny pogląd na budowę makrokosmosu. 

Charakterystycznym sposobem ujęcia problematyki temporalnej jest w całym kalendarzu 

silnie zaznaczona perspektywa sakralna; wszechmogący i nieogarniony ludzkim umysłem 

Bóg to Pan czasu - powołał go do istnienia i w sobie znanej chwili go zakończy. O ile opisana 

przez Żebrowskiego przestrzeń – nawet ta najdalsza od Ziemi – jest w jakimś stopniu poznana 

i zbadana, możliwa do zmierzenia, to czas stanowi dla kalendarzysty siłę tajemniczą, której 

człowiek do końca nie jest w stanie zrozumieć; wszelkie próby jego opisania są z tego 

względu cząstkowe, ułomne i niewystarczające.  

Warto zwrócić uwagę również na fakt bardzo istotny w postrzeganiu kategorii czasu 

przez autora – mianowicie Szczęsny Żebrowski pisze jedynie o czasie ilościowym 

(kwantytatywnym), natomiast nie wspomina o czasie jakościowym (kwalitatywnym), 

pomimo że ten ostatni był obecny w ówczesnej polskiej kalendariografii 
23

. Przyczyn tego 

należy szukać w religijnej postawie samego autora – czas jakościowy nie mieścił się w jego 

koncepcji Boga i świata. 

Zwierciadło roczne… (jako jeden z nielicznych kalendarzy) przetrwało do naszych 

czasów w kilku egzemplarzach. Oczywiście można ten fakt przypisać dziełu przypadku, ale 

można też postawić hipotezę inną – jest typem kalendarza wiecznego, który nie utracił 

aktualności po jednym roku i tym samym najprawdopodobniej tworzył czytelniczy model 

czasu i przestrzeni przez wiele pokoleń.  

                                                           
20

 Stanisław Niewieski, op. cit., s. F1v. 
21

 Postliminium cometarum abo raczej niebo z dawna a niesłusznie kometom przez filozofów odebrane, a teraz 

znowu prawem i wymiarem geometrycznym, z okazyjej świecącej w roku 1680 i 1681 w grudniu i styczniu 

komety, za staraniem i nakładem Stanisława Słowakowica, medycyny doktora i profesora, rajce krakowskiego, z 

przydatkiem krótkiego na końcu prognostyku, przywrócone, w Krakowie, w Drukarni Akademickiej, s. I 3v. 
22

 Ibidem, s. I 4v. 
23

 Por.: Henryk Wąsowicz, Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy XVI w. Studium chronologiczno – 

tyologiczne, Lublin 1995, s. 156 – 165. 
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