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Małgorzata Krzysztofik: streszczenie i spis treści książki pt. Studium z dziejów 

krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica 

jako podstawa uogólnień. 

   

XVII-wieczny Kraków słynął z druku kalendarzy astrologicznych, autorstwa 

profesorów akademickich. Tłumaczono je na języki: niemiecki, łaciński, węgierski, rosyjski 

oraz przedrukowywano w innych miastach Europy. Kalendarze, stanowiące typowy wytwór 

literatury użytkowej, były bardzo popularne i niejednokrotnie stanowiły jedyną książkę 

rokrocznie kupowaną i czytaną w dworach szlacheckich. 

Stanisław Słowakowic (1634-1701) – mieszczanin, profesor Akademii Krakowskiej, 

lekarz z padewskim dyplomem, wykładowca astrologii, geometrii, filozofii, matematyki, 

botaniki i medycyny, w latach 1661-1702 wydawał almanachy, w których nawiązał do 

popularnego ówcześnie wzorca kalendarza, powielając zarówno jego kompozycję, styl, jak i 

ideologię. Właśnie dzięki temu zjawisku typowości, wnioski z analizy jego kalendarzy są 

trafne również w odniesieniu do kalendarzy innych autorów. Ten fakt pozwala na działania 

dwutorowe – analiza almanachów innych kalendarzystów dopełnia takich elementów obrazu 

makro- i mikrokosmosu, których z jakichś powodów brak u Słowakowica. Pomimo że nie 

prezentuje ich explicite, istnieją w jego kalendarzach domyślnie, ponieważ odwołują się do 

powszechnej wizji świata prezentowanej przez almanachy epoki. 

Typowy kalendarz astrologiczny składał się z dwóch części – kalendarium oraz 

prognostyku, poprzedzonego niekiedy listem dedykacyjnym. Wydawany był w formacie 

mniejszym, „kieszonkowym” (in 16-to) oraz większym (in 4-to). Część kalendariograficzna 

zawierała tablice komputystyczne, obok których w kalendarzach formatu większego autorzy 

zamieszczali rozprawy na różne tematy (m. in. historyczne, medyczne, gospodarskie, 

geograficzne, astrologiczne). Prognostyk, stanowiący drugą część almanachu, zarówno w 

prezentowanej ideologii, jak i w warstwie ukształtowania językowo – stylistycznego, 

nawiązywał do renesansowej produkcji prognostykarskiej, popularnej w całej Europie.  

Szata graficzna krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku w porównaniu 

ze stuleciem XVI jest uboga. Drzeworyty kalendarzowe pełnią kilka funkcji – egzemplifikują 

określone treści (np. medyczne), służą celom panegirycznym i zdobniczym.  

Kalendarze adresowane były do szlachty, duchowieństwa oraz stanów niższych. Do 

popularnej ówcześnie praktyki należało wydawanie ich z czystymi, interfoliowanymi 

kartkami, przeznaczonymi na notatki, dzięki czemu pełniły również funkcję notatnika, 

pamiętnika, dziennika, raptularza. Przegląd czytelniczych notatek rękopiśmiennych stanowi 

cenne źródło do poznania kultury dnia codziennego – ich autorzy piszą o wydarzeniach 

rodzinnych, politycznych, uroczystościach religijnych, zajęciach gospodarskich itp.  

Kosmologia kalendarzy XVII w. korzeniami sięga zarówno astrologii, jak i teologii i 

pomimo licznych niekonsekwencji (np. opozycji woluntaryzmu i determinizmu) jest w tym 

sensie spójna, że usprawiedliwiona stwierdzeniem o gwiazdach rządzących ludzkim losem, 

ale przede wszystkim o Bogu, panującym nad gwiazdami. Wszechświat miał początek w 

stwórczym akcie Boga i będzie miał koniec, którego którego data jest dla ludzi tajemnicą. 

Almanachy powielają Ptolemejską wizję świata – w centrum makrokosmosu usytuowana jest 

kulista Ziemia, wokół której na przezroczystych sferach krążą planety: Merkury, Wenus, 

Mars, Jowisz, Saturn, Słońce oraz Księżyc. Istnieje ścisła współzależność między Ziemią a 

wszechświatem – oparta na teorii wielkich koniunkcji kosmologia zakłada, że każde z ciał 

niebieskich, zgodnie z przypisanymi mu cechami, oddziałuje na świat podksiężycowy.  

Antropomorfizacja planet nadaje im charakterystyczną osobowość, uczucia oraz moc 

sprawczą. To one mają decydować o występowaniu na Ziemi: wojen, kataklizmów, klęsk 

żywiołowych, chorób, zjawisk atmosferycznych. Planety wpływają również na charakter 

człowieka oraz jego los (teoria genitury). Do zjawisk astronomicznych budzących szczególny 
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lęk należą zaćmienia Słońca, Księżyca i pojawianie się komet, ponieważ zdaniem 

kalendarzystów są zapowiedzią nieszczęść. Kosmologia kalendarzy, która w żaden sposób nie 

nawiązała do ówczesnych odkryć naukowych, prowadzi do wniosku o istnieniu pierwszej 

przyczyny (Bóg) oraz ładu i celowości istnienia – każdy element makrokosmicznej struktury 

zawiera ukryty sens, którego odczytaniem zajmuje się biegły astrolog. 

Kategoria przestrzeni ściśle wiąże się z kategorią czasu, dlatego z określonej wizji 

przestrzeni musi wynikać uzależniona od niej, a zarazem jej odpowiadająca koncepcja czasu. 

Obecny w kalendarzach XVII w. obraz czasu, jego własności (tempa, rytmu, miary), 

rodzajów, podziałów, stanowi pochodną kultury epoki, ale zarazem klucz do jej zrozumienia.  

W almanachach astrologicznych obecne są następujące rodzaje czasu: czas astronomiczny 

(przyrodniczy, naturalny); czas astrologiczno – prognostykarski (czas miast, prowincji, 

państw i narodów; czas wojny i pokoju; czas polityczny; czas medyczny; czas 

meteorologiczny); czas feralny; czas sakralny; czas gospodarza (wegetatywny); czas kupca; 

czas społeczny; czas historyczny oraz czas antropologiczny.  

Wszystkie rodzaje czasu przenikają się wzajemnie. Kalendarzowe tablice 

komputystyczne obrazują jego podstawową cechę, jaką jest anizotropowość (czyli strumień 

wielu płynących jednocześnie rodzajów czasu). Bogactwo form czasu sprawia, że orientacja w 

nim jest równoczesnym sytuowaniem bieżącej chwili istnienia w kilku układach odniesienia – 

w czasie zarówno linearnym, jak i cyklicznym, kwantytatywnym (ilościowym) i 

kwalitatywnym (jakościowym), w nieustannym przemijaniu oraz trwaniu. 

 Teologia kalendarzy stulecia XVII, związana z myślą chrześcijańską, ukazuje Boga 

jako Pana wszechmocnego, wiekuistego, nieskończenie mądrego, absolutnie doskonałego. To 

Bóg obecny w świecie, działający, sprawiedliwy, niedostępny dla człowieka, niepojęty przez 

ludzki umysł, przewyższający swą mocą wszystkie siły ziemskie oraz kosmiczne. Dokonując 

unii astrologii z teologią, kalendarzyści przypisują Bogu wiele cech (np. kontaktowanie się z 

ludźmi poprzez wysyłanie komet, zaćmienia itp.) nie mających żadnego odniesienia do nauki 

Kościoła, konsekwentnie potępiającego astrologię. Niejednokrotnie zupełnie mijają się z 

religią chrześcijańską, głoszącą zasadę miłości Boga do wszystkich ludzi.  

 Obecna w kalendarzach XVII stulecia refleksja antropologiczna uzmysławia 

wszechstronną funkcję almanachów. Stają się one przewodnikami opisującymi odległe, 

„dzikie” narody, książkami do nabożnej medytacji, poradnikami ostrzegającymi przed 

Turkami, Tatarami czy Żydami, wreszcie podręcznikami fizjonomiki i nauki o 

temperamentach. Wypowiedzi na temat istoty człowieczeństwa są w kalendarzach 

marginalne, ale bardzo charakterystyczne. Mieszczą się w nurcie filozofii chrześcijańskiej, 

myśli antycznej i arabskiej oraz stanowią pochodną kultury doby baroku. Nasuwają liczne 

podobieństwa z literaturą piękną – przede wszystkim z poezją nurtu metafizycznego.  

Analiza obecnych w kalendarzach elementów antropologii kultury ukazuje silne 

poczucie wyższości cywilizacji europejskiej w jej aspekcie technicznym, ale przede 

wszystkim moralnym. Kalendarze dają jasny wzorzec aksjologiczny, prezentując zarówno te 

ideały, które odnoszą się bezpośrednio do XVII wieku, jak i te, które zakorzeniły się na trwałe 

w kulturze nowożytnej Europy. Czytelne kryterium dobra oraz zła, oparte na Dekalogu, 

buduje poczucie ładu ukazywanej wizji świata. W oparciu o naukę chrześcijańską (z 

domieszką astrologii) odbiorca kalendarza otrzymuje odpowiedzi na najtrudniejsze pytania 

egzystencjalne.  

Zagadnienia medyczne stanowią bardzo ważny temat kalendariografii astrologicznej 

XVII wieku – obecne są w różnym stopniu we wszystkich kalendarzach. Autorzy dają 

czytelnikom ogólnikowe bądź bardzo konkretne porady, stanowiące konglomerat wiedzy 

naukowej, astrologii, zabobonów, przesądów i przesłanek religijnych. Dla wielu czytelników, 

mających w XVII w. utrudniony dostęp do lekarzy, almanach był jedynym podręcznikiem z 

zakresu medycyny. Praktycznie uczył wykonywania określonych zabiegów medycznych (np. 
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puszczania krwi), omawiał sposoby ratunku przed epidemią „morowego powietrza”, 

wyjaśniał sens i przyczyny nękających ówczesne społeczeństwo chorób (np. kołtuna), 

poruszał zagadnienia anatomiczne oraz dawał recepty na sporządzenie domowym sposobem 

leków.  

Szerokie spectrum tematyczne sprawiło, że XVII-wieczny kalendarz astrologiczny 

znacznie wykroczył poza funkcję mierzenia czasu, stając się wszechstronnym poradnikiem z 

wielu dziedzin wiedzy. Na łamach almanachów pisarze zamieszczali również małe formy 

literackie (sentencje, przysłowia, epigramaty, aforyzmy, stemmata). Jedne z nich 

bezpośrednio odnoszą się do funkcji mierzenia czasu, inne funkcjonują niezależnie od 

kalendarzowych treści.  

W almanachach XVII wieku nie ma żadnej ewolucji (w znaczeniu zmiany bądź 

przebudowy sądów o świecie) czy rewolucji (burzenie zastanych sądów) – przez całe stulecie 

krakowska kalendariografia astrologiczna tkwi w określonej mentalności, w którą świetnie 

wpisuje się twórczość Stanisława Słowakowica. Autorzy powielają jednakowe założenia 

ideologiczne, wynikający z nich typ myślenia i dowodzenia racji, a także przyporządkowane 

mu schematy wypowiedzi oraz sposób obrazowania (np. antropomorfizowanie planet).  

Tę samą ideologię prezentują zarówno almanachy z początku, jak i z końca wieku, 

dzięki czemu kalendarzowy obraz świata w jego podstawowych kategoriach jest statyczny. W 

syntetyczny wyraz świadomości geocentrycznej wpisuje się idea ładu natury i porządku 

makrokosmosu, dlatego niewyrażone explicite, w krakowskich kalendarzach astrologicznych 

XVII wieku istnieje silne przekonanie o stałości prezentowanego modelu bytu.  

 

Summary 
   

In the 17th century, Krakow was famous for publishing astrological calendars, the 

authors of which were university professors. The calendars were translated into many foreign 

languages, among others: German, Latin, Hungarian, and Russian, and reprinted in other 

major European cities. The calendars – a typical example of functional literature – were 

immensely popular with the Polish gentry, and would often be the only books bought and read 

by them yearly. 

Stanisław Słowakowic (1634-1701) – burgher, professor of the Krakow University, 

medical doctor, graduate of the University of Padua, teacher of astrology, geometry, 

philosophy, mathematics, botany and medicine, in the years 1661-1702 published almanacs 

that were modelled on the popular calendar form. The almanacs copied the calendars’ 

structure and style as well as ideology. It is due to the typicalness that the conclusions drawn 

from the analysis of Słowakowic’s works can be applied to calendars by other authors of the 

period. The fact also allows the analysis of other almanacs to supplement such elements of the 

macro- and microcosm that are for some reason missing from Słowakowic’s works. Although 

Słowakowic does not present them explicitly, they exist in his calendars by default, as it were, 

because they refer to the same vision of the world that is presented in other almanacs of the 

epoch. 

A typical astrological calendar would be made up of two parts, and include a schedule 

and a prediction section, often preceded by a dedication letter. The calendars were published 

in two sizes: large-format and pocket edition. The schedule section of the calendar included 

computistic tables and, in the large-format editions, treatises on various subjects (among 

others: history, medicine, agriculture, geography, and astrology). The prediction section drew 

(linguistically, stylistically and ideologically) on the works of the Renaissance forecasting 

tradition, which were popular across Europe at the time.  
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The 17th century Cracovian astrological calendars are much less profusely illustrated 

compared to the 16th century ones. The wood engravings serve two functions: they either 

illustrate the problems addressed in the treatises, or have a panegyrical and decorative role.  

The calendars were aimed at the gentry, the clergy, and the lower classes. It was a 

popular practice at the time to publish such calendars with a number of blank pages for 

making notes. Therefore, a calendar could also serve as a notebook or diary. Such handwritten 

notes provide invaluable insights into the daily lives of the people of the 17th century. Entries 

vary from descriptions of important family and political events, religious celebrations, to 

agricultural and household matters.  

The cosmology presented in 17th century calendars is rooted in both astrology and 

theology. Despite numerous inconsistencies (for instance, the clash between voluntarism and 

determinism), it is coherent insomuch as it presents celestial bodies, ruled over by God, as 

determining human fate. The universe began as God’s creation and it would have an end 

whose exact time would forever remain a mystery to men. The almanacs copied the Ptolemaic 

view of the universe, with the spherical Earth at the centre. The stars and planets were carried 

around the Earth on spheres or circles, arranged in the order (outwards from the centre): 

Moon, Sun, Venus, Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, and fixed stars. There was a high 

correlation between the Earth and the universe. 17th century cosmology, based on the great 

conjunction theory, held that each celestial body influenced the material world in accordance 

with the characteristics ascribed to it. Anthropomorphic planets were perceived as prime 

movers, possessed of personality and feelings. It was them who were to decide about the 

weather conditions, natural disasters, diseases, wars, and cataclysms that occurred on 

Earth. The planets were also seen as capable of exerting influence on a man’s character and 

fate (geniture theory). Eclipses of the Sun and Moon, and appearances of comets were 

counted among the most frightening natural phenomena – according to the authors of the 

calendars they were harbingers of doom. The cosmology of the calendars (which did not in 

any way acknowledge the scientific developments of the epoch) led to the conclusion that 

there existed a first Cause (God), and that the created universe had an intrinsic order and 

purpose: each element of the macrocosmic structure had a hidden sense, the meaning of which 

could be discerned only by a trained astrologist. 

As space and time were perceived as inextricably intertwined, a corresponding concept 

of time follows from (and is dependent on) a very specific notion of space. The image of time, 

its features (pace, rhythm, and measure), kinds and divisions, presented in the 17th century 

calendars is at the same time a reflection of the culture of the epoch and the key to unlocking 

its understanding. Astrological almanacs featured the following kinds of time: astronomical 

(natural) time, astrological-prognostic time (the time of cities, countries, and nations; the time 

of war and the time of peace; political, medical, and meteorological time); inauspicious time; 

sacral time; farmers’ time; merchants’ time; social, historical, and anthropological time.  

All of the abovementioned types of time merge and interpenetrate. The computistic 

tables illustrate the primary quality of time – namely, it being anisotropic (i.e. different types 

of time flow simultaneously). The abundance of the types of time means that navigating it is 

attempting to place the present moment in a number of frames of reference: in the linear time 

as well as the cyclical one; in the qualitative and quantitative time; in the constant cycle of 

death and rebirth. 

 The theology of the 17th century calendars was bound to Christian thought and 

presented God as the almighty, everlasting Lord – an infinitely wise and perfect sovereign of 

the universe. This God is present and active in the world he made. He is inaccessible to man; 

he cannot be comprehended by a mortal mind. His power surpasses all the forces of nature 

and the universe. By uniting astrology with theology, the authors of the calendars attributed to 

God many qualities (e.g. communicating with mankind via comets, eclipses, etc) which found 
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no confirmation in the Church’s teachings. The Catholic Church itself has always condemned 

astrology as magic practice. On many occasions, the contents of the calendar are contradictory 

to Christian dogma, which states that God loves all men equally.  

 The anthropological reflection present in the almanacs of the 17th century proves just 

how many functions they served. They were guidebooks, describing distant and ‘savage’ 

nations. They were prayer books for pious meditation, and companions warning against the 

Turks, Tatars and Jews. Finally, they were textbooks of physiognomy and temperament 

studies. Statements on the nature of man in the 17th century calendars are sparse but very 

typical. They fall within the scope of Christian philosophy, ancient and Arabic thought, and 

are a derivative of the culture of the Baroque. There are numerous similarities with literature – 

most notably with metaphysical poetry.  

The analysis of the elements of cultural anthropology present in the calendars reveals a 

strong sense of technological, but most of all moral, superiority of Western civilization. The 

calendars offer a clear axiological model, presenting not only the ideals cultivated in the 17th 

century, but also those which had become deeply ingrained in the culture of modern 

Europe. A clear view of good and evil, based on the Ten Commandments, creates a sense of 

order in the presented vision of the universe. As the calendars drew on Christian teachings 

(albeit tinged with astrology), the readers were supplied with answers to the most pressing and 

difficult existential questions.  

Medical issues constituted a very important part of astrological calendariography of 

the 17th century and were present, to a certain extent, in every calendar. The authors provided 

the readers with vague (or extremely precise) pieces of advice, which were an amalgam of 

scientific knowledge, astrology, superstition, prejudice and religious elements. To the 17th 

century readers, many of whom had limited access to doctors, the almanac was often the only 

available source of medical information. It educated them on how to perform certain medical 

treatments (for instance: bloodletting), detailed the ways to survive epidemics, offered an 

explanation of the diseases which plagued 17th century society (e.g. Plica polonica), raised 

anatomical issues and provided recipes for home-made medicines.  

The broad thematic spectrum of the 17th century astrological calendars caused them to 

greatly exceed their original purpose of merely measuring time, and eventually become 

comprehensive compendiums of knowledge. Short literary forms (dicta, proverbs, epigrams, 

aphorisms, and stemmata) also appeared in the calendars. Some of them were directly related 

to the time-measuring function of the calendar, while others were independent of it.  

There is no evolution (understood as a change or restructuring of the world-view) or 

revolution (breaking conventions) in the almanacs of the 17th century. For a hundred years, 

Cracovian calendariography was stuck in a certain mind-set, a fine example of which are the 

works of Stanisław Słowakowic. Calendar authors simply copied ideological assumptions, the 

resulting ways of thinking and reasoning, and also the corresponding patterns of expression 

and imagery (e.g. anthropomorphic planets).  

The same ideology is presented by the almanacs from the beginning and end of the 

century, making the image of the world presented basically static. The belief in the existence 

of a natural harmony and an orderly macrocosm is an integral part of the synthetic expression 

of a geocentric world-view. A strong sense of constancy of the universe is present, although 

not expressed directly, in the 17th century Cracovian astrological calendars.  

 

Spis treści książki pt. Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII 

wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień. 
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Wstęp 

Problemy badawcze kalendariografii XVII wieku, założenia i cele książki 

 

Stanisław Słowakowic, jego kalendarze i czytelnicy 

1. Stanisław Słowakowic –  profesor Akademii Krakowskiej, kalendarzysta 

2. Rama wydawnicza i kompozycyjna kalendarzy Stanisława Słowakowica 

3. Grafika 

4. Czytelnicy kalendarzy; przedmowy do czytelników 

5. Notatki rękopiśmienne czytelników 

 

Kosmologia  

1. Wprowadzenie 

2. Założenia ideologiczne – znaczenie astrologii  

3. Pochodzenie, budowa i koniec wszechświata 

4. Cechy planet, komety, zaćmienia 

5. Co trzymać o wróżbie gwiazdarskiej? Opinie kalendarzystów na temat astrologii 

6. Podsumowanie 

 

 

Chronologia 

1. Wprowadzenie 

2. Kalendarzowa teoretyczna refleksja temporalna 

3. Czas fizyczny 

4. Czas astronomiczny (przyrodniczy, naturalny) 

5. Czas astrologiczno – prognostykarski 

  Czas miast, prowincji, państw i narodów 

Czas wojny i pokoju 

Czas polityczny – polityka w kalendarzach 

Czas medyczny 

Czas meteorologiczny 

Praktyczna orientacja w czasie prognostykarskim – kosmiczny szyfr porządku istnienia 

6. Czas feralny 

7. Czas sakralny 

8. Czas gospodarza (wegetatywny); czas kupca 

9. Czas społeczny „polski i ruski” 

10. Czas historyczny – historia w kalendarzach 

11. Czas antropologiczny 

Dies nativitatis  „Tu czytaj o tym, czym będziesz na potym” 

Hora mortis – antropologiczny terminus absolutus 

12. Podsumowanie 

 

Teologia 

1. Wprowadzenie 

2. Kim On jest – przymioty Boga 

3. Bóg a człowiek 

4. Podsumowanie 
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Antropologia 

1. Wprowadzenie  

2. Kim jest człowiek? Kalendarzowe elementy definicji człowieka  

3. Elementy antropologii psychologicznej – temperamenty; fizjonomika 

4. Opis krajów cudzoziemskich – kalendarzowe granice kultur 

5. Inne nacje – Żydzi, Tatarzy, Turcy 

6. Wobec świata wartości – kalendarzowy ideał człowieka (listy dedykacyjne i martyrologia) 

7. Podsumowanie 

 

Medycyna 

1. Wprowadzenie 

2. Podstawy teoretyczne – autorytety naukowe, związek medycyny z astrologią 

3. Obraz lekarza i pacjenta 

4. Etiologia cierpienia 

5. O chorobach (Choroby i powietrze) 

6. Anatomia 

7. Nauka o wczesnym puszczaniu krwie 

8. Dyskurs o kołtunie polskim (plica polonica) 

9. Ratunek potrzebny podczas morowego powietrza 

10. O niepłodności w stanach małżeńskich; O paniach ciężarnych 

11. Drobne porady medyczne; leki 

12. Podsumowanie 

 

Varia 

1. Małe formy literackie w kalendarzach 

2. Opisy krajów i miast europejskich 

3. Porady różne i curiosa 

 Prognozy pogody 

 Krótkie opisanie pomocy przeciwko gromowi 

 Porady gospodarskie 

 Kurioza 

4. Budowa i funkcje kluczy prognostykarskich 

5. Język i styl kalendarzy Stanisława Słowakowica 

 

Zakończenie 

 

1. Kalendarze Stanisława Słowakowica - między typowością a oryginalnością. 

2. Kalendarz jako wytwór literatury popularnej. Popularyzacja wiedzy w rozumieniu 

powszechnej świadomości o świecie. 

 

Słowniczek nazw specjalistycznych 

Bibliografia podmiotowa 

Bibliografia przedmiotowa 

Spis ilustracji 
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Indeks  

Summary 


