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Cel i metoda pracy 
 

Tematem i celem mojej pracy jest przedstawienie siedemnastowiecznego 

utworu – mesjady Szymona Gawłowickeigo pt. „Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego 

Wcielony; albo Ieruzalem niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana...”, 

który powstał w Warszawie w 1686 roku. 

Mesjady to zapomniany i przez wieki pomijany przez badaczy temat, więc 

głównym zadaniem mojej pracy jest krótkie przybliżenie gatunku literackiego, jakim jest 

mesjada oraz szczegółowe przedstawienie jednej z nich. Aby dobrze pokazać zagadnienie, 

posłużyłam się analizą gatunkową i tematyczną utworu. Praca ma charakter opisowo-

analityczny. Jak już wspomniałam, skoncentruję sie jedynie na utworze Szymona 

Gawłowickiego, jednak dwa wcześniejsze rozdziały poświęcę na tło historyczno–literackie 

oraz cechy charakterystyczne gatunku literackiego, do którego zaliczane są mesjady.   

Metoda, odwołująca się do teorii gatunku mesjady, umożliwiła mi nie tylko 

pokazać mesjadę jako siedemnastowieczny gatunek literacki, ale także dokładnie zanalizować 

utwór „Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; albo Ieruzalem niebieska 

przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana...”. Teorii gatunku mesjady poświęcony 

jest cały III rozdział pracy. Natomiast dzięki przyjęciu metody opisowej mogłam poszerzyć 

pracę i pokazać w niej ważniejsze wydarzenia historyczno–kulturowe, które miały wpływ na 

powstawanie tego typu utworów w XVII wieku. Obie metody okazały się zadowalające  

i pozwoliły mi zrealizować wyznaczone cele, jakimi były: krótka chrakterystyka epoki, 

przybliżenie gatunku mesjady oraz analiza utworu Szymona Gawłowickiego. Jako przykład 

mesjady siedemnastowiecznej wybrałam dzieło tego autora spośród innych mesjad XVII w.  

z kilku powodów. „Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; albo Ieruzalem 

niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana...” jest uważany przez 

badaczy za jedną z lepszych mesjad w literaturze polskiej. Nazwisko Gawłowickiego jest 

poza tym często wspominane przy komparatystycznych badaniach nad „Rajem utraconym”  

i „Rajem odzyskanym” Johna Miltona. Mam nadzieję, że w przyszłości moja kolejna praca na 

temat mesjad rozwinie się właśnie w tym kierunku. 

Praca na temat mesjad pozwoliła mi na zgłębienie tego, jakże mało znanego  

w historii literatury polskiej tematu, oraz na lepsze zrozumienie tego niezwykle różnorodnego 

okresu literackiego, jakim jest epoka baroku. 
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Tło historyczno-kulturowe epoki baroku 
 

 Polska literatura siedemnastowieczna jest niezwykle bujna i zróżnicowana,  

a także nie do końca zbadana. Badacze podkreślają wielokrotnie, że wobec słabego stanu 

badań nad epoką baroku, braku podstawowych monografii i ustaleń – niejednej zagadki czy 

kłopotliwego węzła nie dało się rozwiązać1. Często patrzy się na osiągniecia literackie 

tamtego okresu przez pryzmat megalomanii narodowej – sarmatyzmu2, jednak wielu 

znawców literatury przekonuje, że lepiej spróbować dostrzec w ówczesnej literaturze 

poczucie wielkości narodowej i przekonanie o dawności tradycji. Na takie spojrzenie miały 

wpływ dwa czynniki. Po pierwsze siedemnastowieczna Rzeczpospolita była drugim co do 

wielkości państwem w Europie. Wprawdzie duża część ludności polskiej znalazła się poza 

zachodnimi granicami, ale to na wschodzie, a nie w podboju krajów zamorskich – widziano 

przyszłość i rozwój państwa. Ten kierunek poszerzania władzy Rzeczypospolitej realizował 

równocześnie cele katolickiej Europy (...), a Kościołowi otwierał drogę misyjnej penetracji3. 

Po drugie wpływ na to miały ożywione, subiektywne przekonania o dawności i szczególnych 

wartościach polskiego wzorca ustrojowego oraz stanu szlacheckiego.  

Pisząc o literaturze siedemnastego wieku i koncentrując się na literaturze 

religijnej tamtego okresu, należy wspomnieć o kontrreformacji, Soborze Trydenckim4  

i działalności zakonu jezuitów oraz ich wpływie na literaturę barokową. 

Po rozkwicie piśmiennictwa w okresie renesansu i reformacji w ostatnich latach 

XVI wieku nadszedł czas działalności pisarzy katolickich. Potrydencka fala reakcji katolickiej 

zawierała ostry ton polemiczny, który zaznaczył swoją obecność w literaturze  

                                                             
1 „Historia literatury polskiej.Barok”, red. Kazimierz Wyka, Warszawa 1976, str. 11 
2 Sarmatyzm – polska i szlachecka odmiana baroku, ukształtowana w XVII – XVIII wieku w Polsce formacja 
kulturowa. Nazwa wzięła się od starożytnego ludu Sarmatów, których ówcześni Polacy, a głównie szlachta,  
uważali za swoich przodków, po których odziedziczyć mieli między innymi: gościnność, dobroduszność  
i umiłowanie wolności. Wierzyli oni w wyjątkową rolę państwa polskiego jako miejsca tak zwanej złotej 
wolności. 
3 „Historia literatury polskiej.Barok”, red. Kazimierz Wyka , Warszawa 1976, str.11 
4 Sobór Trydencki -  zwołany przez papieża Pawła III powszechny sobór kościoła katolickiego w Trydencie  
w latach 1545-1563. Zadaniem soboru było wprowadzenie reform, ktore zostały wywołane przez reformację, 
dlatego niektórzy bdacze uważają go za moment rozpczęcia kontrreformacji. W czasie jego trwania w Kościele 
katolickim zapadło mnóstwo postanowień oraz dokonało się wiele zmain. Z najważniejszych postanowień 
soboru należy pamiętać: potwierdzenie obecności Chrystusa w Eucharystii, zatwierdzenie, że źródłem wiary jest 
„Biblia” i tradycja, podniesienie kwalifikacji kleru,wprowadzenie w czytaniach kościelnych języków 
narodowych, odnowienie  instytucji inkwizicji, potępienie nauk Marcina Lutra, ogłoszenie Indeksu ksiąg 
zakazanych. 
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i piśmiennictwie tamtego okresu. W czasie rozwoju kaznodziejstwa katolickiego 

ukształtowały się zgodnie z liturgią oraz potrzebami Kościola katolickiego rozmaite kierunki 

piśmiennictwa religijnego. Były to na przykład kazania dogmatyczne, egzegetyczne5, 

polemiki z herezją oraz repliki duchownych obozu reformacyjnego6. Jak pisze Czesław 

Hernas: Dla historii literatury mają mniejsze znaczenie, ważne są jednak w historii myśli 

religijnej (...), choć nie brak w nich interesujących informacji obyczajowych i kulturowych7.  

Dla idei kontrreformacyjnej8 ważna była „propaganda wiary”, która 

postulowana była poprzez nową retorykę poetycką. Charakteryzowała się ona bogactwem 

środków wyrazu i dała początek odrodzeniu się potępianych przez epokę renesansu pism 

kaznodziejskich. W okresie baroku wracano więc do średniowiecznego stylu kaznodziejskiego  

i do średniowiecznych zbiorów przykładowych opowieści9. Kontrreformacja w Polsce nie jest 

określona żadną konkretną datą. Nie rozpoczyna się ani sprowadzeniem zakonu jezuitów10  

w 1564, ani uchwałami Soboru Trydenckiego z 1577 roku, chociaż w Polsce wzmożenie 

tendencji kontrreformacyjnych datuje się od wstąpienia na tron Zygmunta III. 

Kontrreformacja zwalczała prądy reformacyjne, ale nie był to jednak jej wyłączny cel. 

Chodziło raczej o wypracowanie programu reformy w obrębie Kościoła katolickiego,  

o udzielenie własnej, ortodoksyjnej odpowiedzi na pytania, które postawiła reformacja11. 

Badacze twierdzą, że kontrreformacja to katolicyzm, który się czegoś nauczył, który na swój 

sposób przechwycił zdobycze reformacji, między innymi jej zainteresowania problematyką 

moralną i społeczną12.  

Historyczne doświadczenia, polegające na polemice z reformacją sprawiły,  

że katolicyzm potrydencki opracował własne sposoby walki z herezją. Kontrreformacja 

nasilała się wraz z szybkim rozwojem zakonu jezuitów, opanowywaniem przez nich 

ważniejszych ośrodków życia oraz poszukiwaniami odpowiedniego programu edukacyjnego, 

który umożliwiłby dostosowanie go do warunków polskich. Spowodowało to zmiany  
                                                             
5 Egzegetyczny – odnoszący się do interpretacji. Egzegeza biblijna - zajmuje się naukową interpretacją treści, 
które zawarte są w „Biblii i dąży do integralnego zrozumienia tekstu.  
6 Reformacja - ruch religijny i społeczny w XV i XVI wieku, którego celem była odnowa chrześcijaństwa. 
Zapoczątkowany został przez Jana Husa i kontynuowany przez Marcina Lutra. Reformacja wyłoniła nowe 
odłamy chrześcijaństwa, takie jak: luteranizm, anglikanizm i kalwinizm oraz zapoczątkowała przełomowe 
reformy w takich dziedzinach jak kultura, oświata, polityka i gospodarka. 
7„Historia literatury polskiej.Barok”, red. Kazimierz Wyka, Warszawa 1976, str. 157 
8 Kontrreformacja - nurt odnowy Kościoła katolickiego  
9 „Historia literatury polskiej.Barok”, red. Kazimierz Wyka, Warszawa 1976, str. 159 
10 Jezuici – zakon męski w kościele rzymsko-katolickim, założony w 1534 roku. Główne zadania członków 
zakonu to modlitwa i działanie. Zostali sprowadzeni do Polski przez Stanisława Hozjusza – biskupa 
warmińskiego – w 1564 roku i odegrali bardzo ważną rolę, głównie okresie polskiego oświecenia. 
11 „Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu”, red. Alicja Parol i Andrzej Lubacki, Wraszawa 1975, 
str. 131 
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w szkolnictwie, które wiązały się z powstaniem nowej sieci szkół, szerszym dostępem 

plebejuszy do oświaty oraz wprowadzeniem zmian w metodach wychowawczych  

i programach nauczania, opartych na wzorach klasycznych. Jednakże wprowadzenie wzoru 

klasycznego w potrydencką rzeczywistość wiązało się z zastosowaniem polemiki zarówno  

z antykiem, jak i z renesansem. Wcześniej program dla szkół obejmował bardzo ogólne 

założenia edukacyjne, jednak powoli zaczął rozprzestrzeniać się na całą polską literaturę. 

Narzucenie nowego programu nauczania uczniom było zadaniem prostym, trudniej sprawa 

miała się z pisarzami, którym próbowano wskazać nowy i „właściwy” sposób pisania.  

Próby narzucenia określonej dokładnie literatury podjął już Sobór Trydencki 

poprzez swoje postanowienia i uchwały, dotyczące cenzury oraz indeksu ksiąg zakazanych13. 

W 1664 roku Indeks trydencki został ogłoszony bullą papieską, a cztery lata później papież 

powołał Świetą Kongregację Indeksu. Polskie indeksy pojawiły się później i opierały się na 

analizie polskiego rynku wydawniczego. Głównym tego typu dokumentem był w Polsce 

indeks Marcina Szyszkowskiego z roku 1617, zawierający między innymi wiele tytułów 

literatury sowizdrzalskiej. Wszystko to spowodowało ogromne wzmożenie działalności 

cenzury.  

 W siedemnastowiecznej Polsce działały trzy, zajmujące się cenzurą, ośrodki: 

królewski,  uniwersytet w Krakowie14 oraz organizacje kościelne, które były najmocniejszym 

z nich. (...) z upływem lat rozwijała się właśnie i aktywność, i zakres praw cenzury 

duchownej, a dodać należy, ze wraz ze schyłkiem porenesansowych oficyn drukarskich 

rozwijało się drukarstwo zakonne15.  

W XVII wieku, zgodnie z uchwałami Soboru Trydenckiego zwiększono 

kontrolę nad wydawanymi w Rzeczypospolitej dziełami. Do działającej – tradycyjnie po 

wydaniu dzieła tzw. cenzury represyjnej – dodano cenzurę prewencyjną, czyli uzyskanie 

przed drukiem tak zwanej aprobaty odpowiednich władz na opublikowanie tekstu. Pojawiały 

sie różne formy represji wobec wydawców oraz rewizje księgarń, drukarń i  publicznie 

palenie książek. 

W okresie i atmosferze sarmatyzmu, kontrreformacji, a jednocześnie 

chrystianizacji kultury polskiej i licznych uchwał Soboru Trydenckiego powstawały 
                                                                                                                                                                                              
12 „Historia literatury polskiej.Barok”, red. Kazimierz Wyka, Warszawa 1976, str. 132 
13 Indeks ksiąg zakazanych – spis książek, zawierających sprzeczne treści z teologią i nauką chrześcijańską. 
Była to forma cenzury, grożąca ekskomuniką. Od średniowiecza lista nazwisk (takich jak na przykład Bacon, 
Casanova, Defoe, Dumas, Hugo, Kopernik, Mickiewicz, Milton, Rousseau, Wolter, Zola) i tytułów w indeksie 
ulegała ciągłym zmianom. Ostatnie wydanie Indeksu ukazało się w 1948 roku, a całkowicie zniesiony został w 
1966 roku.  
14 Zarówno w ośrodku królewskim jak i uniwersyteckim do takich zadań wyznaczone były odpowiednie osooby. 
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szczególne gatunki religijne charakterystyczne dla tejże właśnie epoki, tak zwane mesjady. 

Sobór głosił bowiem, że użyteczność to najważniejszy cel sztuki, której głównym zadaniem 

powinno być ilustrowanie tajemnic odkupienia ludzkiego, kształcenie w wierze, 

przypominanie prawd wiary, a tym samym skłanianie czytelników do ich ciągłego 

rozważania.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
15, „Historia literatury polskiej.Barok”, red. Kazimierz Wyka , Warszawa 1976, str. 217 
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Mesjada jako gatunek religijny XVII wieku 
 

W okresie wzmożenia fascynacji i inspiracji tematyką religijną, a zwłaszcza 

biblijną w XVII wieku, rowinęło sie wiele rozmaitych gatunków literatury religijnej. Jednym  

z nich są mesjady, które zalicza się do gatunku literackiego jakim jest epos. Określenie 

mesjada pochodzi od głównego bohatera utworów – Jezusa, czyli Mesjasza. Mesjady 

nazywane są również inaczej chrystiadami (od słowa Chrystus) lub jezuidami (od słowa 

Jezus). Głównym wyznacznikiem literackim eposu jest przedstawienie  heroicznych czynów  

i działań bohatera. Mimo to jednak nie można przyznać mesjadom pozycji pełnego eposu. 

Brak im między innymi epickiego dystansu, ale jak twierdzą badacze literatury, jest to 

zjawisko zupełnie normalne, ponieważ  świat chrześcijańskiej epiki nie może być oddzielony 

od współczesności absolutnym dystansem epickim16. Poza tym jednak mesjady posiadają inne 

atrybuty eposu, takie jak: inwokacja, rozmiary literackie dzieła, opisy zdarzeń i  postaci oraz 

ich stanów emocjonalnych. Ich fabuła rozgrywa się na tle antycznych i biblijnych wydarzeń,  

a fabuła skupiona jest wokół głównego bohatera, którym jest Chrystus – Mesjasz. Określany 

typem chrześcijańskiego herosa walczy On z Szatanem, a celem jego walki jest odkupienie 

człowieka i świata.  

Mesjady to wierszowane eposy o życiu i męce Chrystusa. Utwory te nie zdobyły 

literackiego uznania, poza czasami, w których powstawały kiedy to ofiarowywały (o czym 

świadczy ich niegdysiejsza popularność) współczesnym sobie odbiorcom pożądane przez nich 

wartości: doświadczania wspólnotowego uczestnictwa w sferze skaralnej i estetycznych 

doznań i wzruszeń17. Również obecnie nie cieszą się większą popularnością ani 

zainteresowniem wśród badaczy. Wyjątkowe miejsce, poza dokładnie analizowanym w tej 

pracy dziełem Szymona Gawłowickiego, wśród tego typu utworów zajmuje dzieło Kaspra 

Miaskowaskiego, które, jak dotąd jedyne, doczekało się dogłębnej analizy 

historycznoliterackiej. Fakt ten jest bardzo ciekawy, ponieważ dzieło Miaskowskiego nie 

należy do tych, które wymienia się w pierwszej kolejności w przypadku mesjad, tak jak  

na przykład utwory Szymona Gawłowickiego czy Walentego Odymalskiego.  

Wielu badaczy baroku ubolewa nad takim stanem rzeczy, jakim jest zaniedbanie 

siedemnastowiecznych mesjad w badaniach historyczno-literackich i zdaje sobie sprawę  

z tego, jak bardzo pomijana była literatura religijna. Nie jest to zjawisko dotyczące jedynie  
                                                             
16 Teusz, str. 229 
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poezji religijnej, choć ta – przy obecnym stanie badań – wydaje się najbardziej i z pewnością 

niezasłużenie zaniedbana. Obszerne i artystycznie wyrafinowane poematy, potężne mesjady, 

bogate kolekcje tekstów liturgicznych bez żadnych racjonalnych powodów pozostają poza 

obszarem zainteresowań kogokolwiek ze współczesnych badaczy.18 Natomiast właśnie one 

znajdowały się w centrum polskiego życia literackiego w XVII wieku, a zwłaszcza w jego 

drugiej połowie. Pozwalały one w dużym stopniu zaspokoić potrzeby czytelników oraz 

pomagały kształtować ich gusta literackie. 

Informacje o mesjadach pojawiają się rzadko i najczęściej są dość skąpe. 

Informuje się jedynie, że jest to, tak jak już wpomniałam, wierszowany epos o życiu  

i męce Chrystusa oraz podaje listę tytułów dzieł oraz ich autorów, którzy reprezentują tę 

literacką odmianę gatunkową. Leszek Teusz w swojej książce „Bolesna Muza nie Parnasu 

Gory, ale Golgoty...Mesjady polskie XVII stulecia” zwraca uwagę na fakt, że mesjada  

nie pojawia się jako odrębne hasło nawet w Słowniku literatury staropolskiej z 1990 roku. 

Zdarza się, że w czasie badań i analizy twórczości niektórych autorów barokowych natrafi się  

na wzmiankę o mesjadach. Tak jest w przypadku autora jednej z mesjad pt. „Nowy Zaciąg 

pod Chorągiew Starą Tryumfuiącego Jezusa Syna bożego nad Swiatem, Czartem, Smiercią,  

y Piekłem. Gdzie Tarktamentem doczesne błogosławieństwo. Zołdem wesołe sumnienie: 

Wyslugą Korona Krolewska, ktora iuz niezliczonemu tego towarzystwu znaku, na wieki 

wieczne kwitnącym okryła laurem skronie. Krzyż albo Załosna Historya krwawey męki,  

y niewinney śmierci Chrystusa Pana, Zbawiciela świata z Pisam Swietych Oyczystym 

wyrażona rhytmem” autorstwa Wacława Potockiego. Opowieść ewangeliczna Potockiego 

nawiązuje do tradycji polskich mesjad. Już u progu baroku probę mesjady dał Kasper 

Miaskowski, a na potrzeby Kalwarii Zebrzydowskiej dwie wersje poematu o Męce Pańskiej 

opracował Abraham  Różniatowski (...). Mniej ambitna próba Różniatowskiego zaważyć 

miała na ukształtowaniu tradycji polskich mesjad. Z jego wzoru skorzystał ks. Walenty 

Odymalski (...). Być może dzieło to było dla Potockiego bezpośrednią zachętą do 

przygotowania własnej wersji parafrazy historii świętej. 

 Mesjada stala się charakterystycznym gatunkiem epickim późnego baroku. (...) 

ogłoszono w Warszawie  dzieło Szymona Gawłowickiego (...), nawiązujące (tak jak 

„Oblężenie Jasnej Góry”...) do wzoru epiki Tassa.19  

                                                                                                                                                                                              
17 Teusz, str. 235 
18 Hanusiewicz Miroslawa Swiete i zmyslowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1998, str. 352 
19 Hernas Czeslaw Barok, Warszawa 1998, str. 463 
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 Mesjady jako uwory siedemnastowieczne są  bardzo pomijane w badaniach 

historyczno-literackich, być może dlatego, że jak twierdzą niektórzy badacze są to utwory 

„kiepskie”, nieatrakcyjne lekturowo, o znikomej, bądź prawie żadnej wartości artystycznej, 

stąd też nie warto się nimi zajmować20. Do dzisiaj brak całościowgo i dokładnego 

opracowania omawianych w tej pracy przykładów epiki religijnej. Powodem tego może być 

fakt, że nie do końca wiadomo, czym tak naprawdę jest mesjada oraz jakie są jej wyróżniki 

gatunkowe.  

Literatura baroku była niezwykle zróżnicowana. Miały na to duży wpływ nurty, 

które napływaly do Polski z zachodu Europy, głównie z Włoch i Francji. Barok ma oblicza 

różnorodne – od surowego, przenikniętego duchem gorliwości kontreformacyjnej wtwórczości 

mistyków i poetów metafizycznych po sensualistyczne, malownicze i barwne w świeckiej 

poezji dworskiej i okolicznościowej21. Omawiając literaturę polską tamtego okresu należy 

zwrócic uwagę na  początek wieku XVII, kiedy to zaczęły pojawiać się mesjady, które 

rozpoczęły rozwój epiki barokowej, a znaczenie ich w dziejach literatury polskiej wykracza 

nawet poza historyczne granice barokowej reprezentatywności, oddziałują one bowiem na 

narodowy kształt poematu bohaterskiego22.  

Kontakty z literaturą europejską uwidoczniły się w ilości przekładów, ale dla 

tematu mesjad, a zwłaszcza dla powstania utworu Szmona Gawłowickiego,  najważniejszy 

jest przekład Piotra Kochanowskiego dzieła Torquato Tassa „Gofred abo Jeruzalem 

wyzwolona” z 1618, które odegrało dużą rolę w literaturze polskiej. Tłumacz dokonał wielu 

istotnych zmian w treści utworu, przede wszystkim uwypuklił wątki wojenno–rycerskie. 

Tradycje stylistyczne wykształcone w literaturze polskiej umożliwiły tłumaczowi 

przedstawienie wątków w całej konkretności narracyjnej, z siłą i relizmem, których niekiedy 

nie dostawało oryginałowi23.  

W poemacie Tassa olbrzymią rolę odegrały sceny liryczno–opisowe, natomiast 

nad wątkami rycerskimi związanymi z postacią tytułową górowały wątki baśniowo–

romansowe. Po tym przekładzie „Jerozolima wyzwolona” – (...) poemat o wielkim ładunku 

napięć liryczno-opisowych przekształcił się w rzeczywisty poemat epicki, dokonało się jak 

gdyby odmłodzenie gatunku tradycyjnego. To (...) typ przemian, którym „Jerozolima 

wyzwolona” podlegała na gruncie polskim. Obce arcydzieło zasymilowane zostało (...) przez 

                                                             
20 Teusz Leszek Bolesna Muza nie Parnasu Gory, ale Golgoty...Mesjady polskie XVII stulecia, Warszawa 2002, 
str. 12 
21 Literatura polska od sredniowiecza do pozywtywizmu, red. Alicja Parol i Andrzej Lubacki, Warszawa 1975 
22 Literatura polska od sredniowiecza do pozytywizmu... str. 155 
23 Literatura polska od sredniowiecza do pozytywizmu... str. 155 
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kulturę rodzimą (...)24. W tłumaczeniu Piotra Kochanowskiego, podobnie jak u autorów 

mesjad,  widoczna jest duża ilość kontrastów, porównań, paradoksów i zestawień. 

Nowatorstwem było zastosowanie przez tłumacza oktawy25, która nie była jeszcze dobrze 

znana na gruncie ówczesnej literatury polskiej. Przekład „Jerozolimy wyzwolonej” okazał się 

ta dobry, że doprowadził do całkowitego wyparcia oryginału z obiegu literackiego w Polsce.  

Dzięki ukazaniu się dzieł takich jak utwór Tassa na zachodzie Europy zaczęły 

funkcjonować w literaturze wątki romansowe, natomiat w Polsce epos ten zachęcił pisarzy do 

podjęcia prób epickich, czego przykładem może być utwór pt. „Oblężenie Jasnej Góry”, 

którego autor do dziś dnia pozostaje anonimowy (autorstwo przypisuje się między innymi 

Szymonowi Gawłowickiemu). „Jerozolima wyzwolona” aż do czasów Adama Mickiewicza26 

pełniła funkcję bohaterskiego poematu narodowego, co w przypadku przekładu jest 

zjawiskiem rzadko spotykanym. „Jerozolima wyzwolona” w polskiej szacie stała się 

pośrednikiem między wschodem i zachodem, szerzyła ideologię walki z półksiężycem27, 

spełniala funkcję rozsadnika tendencji barokowych w literaturze znacznie rozleglejszego 

obszaru niż krąg kultury narodowej28.  

Wiek XIII przyniósł ogromne pogłębienie religijności zarówno wśród 

społeczeństwa jak i w  tematyce literaturze polskiej. Jednak obok wiary występuje 

gwałtowność i brutalność, nie złagodzona przez praktykę cnót chrześcijańskich. Na zachodzie 

nawet rycerze – rozbójnicy wierzyli głęboko, choć żyli niezgodnie ze swą wiarą. W 

średniowieczu obok Boga nikt nie przechodził obojętnie29. Literatura religijna rozwijała się 

bardzo bujnie, a wiara zwracała zainteresowanie ku życiu Chrystusa30.  

Można to bardzo dobrze zaobserwować w powstałych w średniowieczu 

utworach zwanych mesjadami, chrystiadami lub jezuidami. Są to odmiany eposu  

o tematyce, która została zaczerpnięta z „Biblii”. Mesjady stanowić miały opozycję do eposu 

antycznego. Ich temat, ktory przypomina inną dramatyczną formę – misterium31, obejmował 

                                                             
24 Literatura polska od sredniowiecza do pozytywizmu...str. 155 
25 oktawa – strofa złożona z ośmiu wierszy 
26 „Pan Tadeusz” – polska epopeja narodowa, napisana w Paryżu w latach 1832 - 34 
27 Półksiężyc – symbol islamu od epoki średniowiecza. Stanowił przede wszystkim symbol władzy na ziemiach 
zajętych przez wyznawców islamu. Oznacza nieustanne odradzanie, a także szerzenie wiary w świecie. 
Wielokrotnie widoczny w godłach i na flagach państwowych wielu państw muzułmańskich oraz jako symbol 
organizacji społecznej – Czerwonego Półksiężyca. Symbol ten bywa często wykorzystywany w malarstwie 
chrześcijańskim. Symbolizuje zwycięstwa militarne chrześcijaństwa nad islamem. 
28 Literatura polska od sredniowiecza do pozywtywizmu...str. 156 
29 Górski Karol Pobożność średniowiecza [w:] Sredniowiecze Renesans, Uniwersytet Warszawski, wydział 
polonistyki, materiały do ćwiczen, seria II, opracowania, Warszawa 2001, str. 255 
30 Górski, str. 255 
31Misterium to jeden z podstawowych rodzajów dramatu religinego w epoce średniowiecza, nazywany również 
dramatem liturgicznym zapoczątkowany w X – XII wieku. Na początku opierany był jedynie na obrzędach 
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zazwyczaj życie i męczeńską śmierć Chrystusa. Głównym zadaniem omawianych tu utworów 

było dostraczenie wiernym zysku poznawczego, przeżyć duchowych oraz poruszanie uczuć 

religijnych. W celu wywołania silnych przeżyć emocjonalnych u czytelnika, za punkt 

kulminacyjny utworu obierano pasję.  

W Polsce mesjada zyskała popularność w XVII wieku. Poza tym realizowała te 

same cele dydaktyczne co epopeja historyczna, była jej uzupelnieniem semantycznym  

i artystycznym, co stanowi jeszcze jeden wariant retorycznej koncepcji eposu. Wierszowała 

„Biblię”, zgodnie z XVII-wiecznymi postulatami wierności faktom w poezji32. Należy jednak 

zwrócic uwagę, na zarówno formę mesjad, szatę językową, uzupełnienia apokryficzne33, jak  

i liczbę pojawiających się w utworch funkcji medytacyjno–dewocyjnych, satyryczno–

refleksyjnych oraz dydaktycznych. 

W polskiej literaturze religijnej XVII wieku istnieje siedem utworów, które 

można określić mianem mesjad: 

1. Abraham Różniatowski, „Pamiątka krwawey Ofiary Pana Zbawiciela naszego Iezusa 

Christusa: Wedle mieysc Hierosolimskich, nad Zebrzydowicami wykonter-

fetowanych”, Kraków 1610 

2. Kasper Miaskowski, „Historia na godziny kościelne rozdzielona Gorzkiej Męki  

y okrutney Smierci Boga Wcielonego Iezusa Pana”, Kraków 1612 

3. Klemens Bolesławiusz, „Rzewnosłodki głos łabęcia umieraiącego, abo pienia 

przewdzięczne wielebnego oyca Iana Hondemiusza Angielczyka, Doktora  

w Theologiey, Zakonu S. Franciszka y iego Reguły ad literam ścislego naśladowce,  

o Zywocie, y Męce Chrystusowey, z Łacinskiego na Polski ięzyk świeżo prztłumaczony 

y do uszu nabożnych przywrocony”, Poznań 1655 

4. Walenty Odymalski, „Swiata narawionego od Iezusa Chrystusa, prawdziwego Boga  

y Człowieka Naywyższego Krola Krolow, y Pana na d Pany Historyey Swietey Ksiąg 

Dziesięć, w Ktorych wszystkie Dzieła, Cuda, Nauki, y przypowieści iego,  
                                                                                                                                                                                              
liturgicznych, później zaczęto włączać sceny z hagiografii oraz życia biblijnego. Najstarsze polskie misterium to 
spisana przez Mikołaja z Wilkowiecka „Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” 
32 Literatura polska od sredniowiecza do pozywtywizmu..., str. 237 
33 Apokryf – tajemny, uktyty. Termin z języka greckiego, używany w czasach niechrześcijańskich do tekstu 
religijnego i filozoficznego w religiach misteryjnych oraz systemach filozoficznych. Apokryfy znane były  
w czasach cesarstwa rzymskiego jako nurt religijny połączony z chrześcijaństwem nazywany gnostycyzmem, ale 
wtedy znaczenie to odnosiło się do ksiąg, do których dostęp miały jedynie osoby posiadające odpowiednią 
wiedzę. Poza tym termin ten oznacza utwory, których autorstwo jest niepewne. Apokryfy podzielić można 
według nurtów religijnych oraz częściej według gaunków literackich  po wcześniejszych odniesieniach do 
Starego (opowiadania, pisma dydaktyczne, Apokalipsy)  i Nowego (Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, 
Apokalipsy)  Testamentu.  
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od Ewangelistow SS. wspomniane porządkiem są opisane z dokładem figur 

Starozakonnych y Proroctw, a także z obiasnieniem mieysc trudnieyszych Ewangeliey 

S. według zdania Kosciola powszechnego Rzymskiego y prawowiernych Oycow 

Swiętych Doktorow. Rytmem Słowieńskim wyrazone”, Kraków 1670 

5. Wespazjan Kochowski, „Chrystus cierpiący. Według textu Ewangeliey Swiętey, 

wierszem polskim wystawiony”, Kraków 1670 

6. Szymon Gawłowicki, „Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony;  

albo Ieruzalem niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana”, 

Warszawa 1686 

7. Wacław Potocki, „Nowy Zaciąg pod Chorągiew Starą Tryumfuiącego Jezusa Syna 

bożego nad Swiatem, Czartem, Smiercią, y Piekłem. Gdzie Tarktamentem doczesne 

błogosławieństwo. Zołdem wesołe sumnienie: Wyslugą Korona Krolewska, ktora iuz 

niezliczonemu tego towarzystwu znaku, na wieki wieczne kwitnącym okryła laurem 

skronie. Krzyż albo Załosna Historya krwawey męki, y niewinney śmierci Chrystusa 

Pana, Zbawiciela świata z Pisam Swietych Oyczystym wyrażona rhytmem”, Warszawa 

1698 

Zródło literackie, z jakiego czerpali autorzy mesjad to przede wszystkim 

„Biblia”, która zajmowała w XVII wieku główne miejsce zarówno w życiu religijnym, jak  

i literackim. Odwołania do „Pisma Świętego” (...) stanowią bardzo wierną wersję zapisanej 

w „Biblii” kanonicznej opowieści o dziele odkupienia dokonanym przez Mesjasza – 

Chrystusa; (...) a jej kanoniczność ma znaczenie podwójne, także doktrynalne. Autorytet 

„Biblii” jest autorytetem wzoru34. Według badaczy należałoby tutaj spojrzeć na to zjawisko 

literackie z punktu widzenia intertekstualności, a w przypadku wspólnego zachodzenia na 

siebie tesktu mesjad i „Biblii” posłużyć się terminem – aglegacja. Jak pisze Michał 

Głowinski aglegacje to wszelkie odwołania tekstowe, nie łączące się z żywiolem 

dialogiczności, takie, w których cytat czy aluzja nie tylko nie staje się czynnikiem 

wielogłosowości, ale przeciwnie – utwierdza jednogłosowość. Dzieje się tak wówczas, gdy 

przywołany tekst traktowany jest jako autorytatywny, obowiązujący, a priori słuszny i 

wartościowy; w konsekwencji tekst cytujący zostaje podporządkowany tekstowi cytowanemu. 

(...) można by powiedzieć, że aglegacja to cytowane słowo nauczające, z góry uznane za 

obligatoryjne35. Teksty święte należą właśnie do tego rodzaju literatury.  

                                                                                                                                                                                              
 
34 Teusz Leszek, str. 220 
35 Głowinski Michał, Poetyka i okolice, Warszawa 1992, str. 110 



 15 

Mesjady przyjmowały postać różnych form literackich. Były to głównie 

obszerne utwory epickie, składające się z tzw. pieśni. W przypadku utworu Szymona 

Gawłowickiego każda z nich poprzedzona była argumentem, czyli rodzajem streszczenia, 

omawiającego treść każdej z nich. Mógł występować również podział na poszczególne części, 

tak jak w przypadku mesjady Wacława Potockiego punkty, jak w utworze Wespazjana 

Kochowskiego drogi (nawiązanie do bolesnej drogi Jezusa) z 32 zatytułowanym fragmentami, 

jak u Abrahama Różniatowskiego księgi i koncenty36 u  Klemensa Bolesławiusza  

i  Walentego Odymalskiego oraz brewiarz37 u Kaspra Miskowskiego. 

Niemal każda z mesjad była dedykowana komuś, kto dla autora dzieła był  

w jakiś sposób ważną postacią. Były to zwykle dedykacje, kierowane do różnych osób, jak na 

przykład dla króla Michała I Korybuta Wiśniowieckiego, czy dla Mikołaja Zebrzydowskiego 

– fundatora pierwszej w Polsce Kalwarii. 

Tekst mesjad rozpoczynał się apostrofą, która miała również charakter 

inwokacji. Niektóre apostrofy pojawiają się także w treści utworu, zdarza się również, że 

zostają powtórzone w dziele lub nieco zmienione, lecz tak samo skierowane, tworząc 

pewnego rodzaju klamrę kompozycyjną. Może to być zwrot o natchnienie i pomoc w pracy 

pisarkiej do Maryi, Jezusa lub Ducha Swiętego, ale także zwrot do Miłości albo zwrot do 

lutni, który od razu przywodzi na myśl rodzaj eposu antycznego, ale antyczne Muzy – 

patronki poezji zostają odrzucone, a zamiast nich zródłem natchnienia ma stać się „Zefir 

Duch Swięty38”: 

 
Ozwij się lutni,                                                                           

Niech po tym pieniu, 

Rzuć teraz owe 

Jakieś w tym czasie, 

Jakie nad bratem, 

Łzy bursztynowe 

Tak kiedy ginie 

Z wilgłej źrzenice, 

Co ducha w zwierzu,                                                                    

Na ziemi, w niebie, 

A więc prawdali, 

Na arfie owej, 

                                                             
36 koncent – słowo pochodzi z języka łacińskiego i oznacza harmonię, zgodność tonów; muzyka, śpiew 
37 Brewiarz – chrześcijański podręcznik do odprawiania codziennej modlitwy. Nazwa pochodzi od łacińskiego 
słowa brevier, czyli skrót. 
38 Teusz, str. 169 
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Grali tubalnie, 

Czynili dźwięki,  

Z takiej też miary, 

 

Niech sam sprawuje, 

Nie biorę weny (...)  

 

W niektórych mesjadach zdarzają się także bezpośrednie zwroty do czytelnika  

i do chrześcijan, które mogą stanowić zachętę i wzywać do kontemplacji wydarzeń 

pasyjnych: 

 
Słuchajcie wierni, słuchajcie Chrześcianie, 

Kiedy żydowie nie chcą i poganie, 

Chce tego Jezus żebyście słuchali, 

A to co dla was cierpiał, uważali. 

Twarde kamienie pewnie by słuchały, 

Także zwierzęta, gdyby rozumiały. 

Słuchajciesz tedy, którym rozum dany, 

Ludzie, za których Bóg ukrzyżowany. 

Czemu słuchacie Syren śpiewających, 

Głosem na wieczną zgubę nawodzących? 

Słuchajcie raczy głosu zbawiennego, 

Smierc Jezusową wyrażającego. 

Tym wdzieczność waszą Bogu pokażecie, 

Gdy Mękę jego uważać będziecie. 

Grzeszny człowiecze, chceszli być zbawiony, 

Bądź w Jezusowej męce utopiony. (...) 

Nagrodzisz Bogu za twe wielkie złości, 

Jego ku tobie skłonisz ku litości. 

Bo choćbyś przez rok do krwie się biczował, 

Pościł o wodzie, Psałterz odprawowal, 

Wierz (mówią święci) Bóg nie przyjmie tego, 

Tak jak pamiątki gorzkiej męki jego. 

Dla tej on w łaskę grzesznika przyjmuje, 

Niebo otwiera, i siebie daruje39. 

 

Mesjady poprzedzone są wspomnianymi już wcześniej, popularnymi  

w literaturze XVII i XVIII wieku, aprobacjami, czyli pozwoleniami na druk. Aprobacje często 
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(...) spełniały też rolę swoistego zalecenia, rekomendując określony druk jako tekst, który bez 

obawy błędu można posiadać i czytać40.  

                                                                                                                                                                                              
39 Teusz, str. 177 
40 Ocieczek R. Dawne aprobacje cenzorskie – ich znaczenie dla badan dziejow ksiazki, [w:] Szkice o dawnej 
ksiazce i literaturze, red. R. Ocieczek, Katowice 1989, str. 101 
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Głównym motywem mesjad jest pasja41. Niektóre jednak, jak na przykład 

„Jezus Nazareński...” Szymona Gawłowickiego, obejmują całe życie Chrystusa, a pozostałe 

koncentrują się jedynie na ostanich chwilach z życia ziemskiego Jezusa, na Jego męczeńskiej  

śmierci oraz na boskim planie odkupienia. 

Świat przedstawiony w mesjadach najczęściej pokazywany jest na zasadzie 

kontrastu, gdzie świat Chrystusa i ówczesnej rzeczywistości przeciwstawiony jest światu 

Szatana. Cechą widoczną jest zarówno dodatnia jak i ujemna aksjologizacja, która dotyczy 

nie tylko samych bohaterów, ale także zdarzeń omawianych w utworach. 

Podczas lektury mesjad należy, według badaczy, zwrócić uwagę na istniejące  

w „Piśmie Swiętym” różnice ewangeliczne, które uwidaczniają się w treści utworów. 

Największe można dostrzec między przekazami św. Mateusza, Marka i Łukasza,  

a „Ewangelią” św. Jana. Ewangeliści podczas pisania „Ewnagelii” czerpali z innych źródeł, 

inaczej rozkładają akcenty. Efekt – inny schemat przedstawionych wydarzeń w każdym  

z tekstów. Poważny wpływ na taki stan rzeczy miały zarówno katechezy i liturgia wczesnego 

chrześcijaństwa, jak i odbywające się spory i polemiki apologetyczne42. Autorzy mesjad 

sięgali do różnych „Ewangelii”, czasem zdarzało się, że łączyli je w jedno albo podejmowali 

próby zharmonizowania ze sobą treści ewangelicznych. Z tego powodu treść mesjad nie 

zawsze odpowiada dokładnie wydarzeniom zawartym w „Biblii”. Należy poza tym zwrócić 

uwagę na łączenie wydarzeń ze Starego i Nowego Testamentu oraz na zapowiedzi, mających 

nastąpić wydarzeń. 

Bohaterowie, omawianych tu utworów siedemnastowiecznych, znani są 

czytelnikom z „Pisma Świętego”. Główną i jednocześnie tutułową postacią jest Chrystus -  

Mesjasz. Wszędzie też pojawia się Szatan43 – ukazany zawsze jako główny przeciwnik 

człowieka, przed którym najlepszą formę obrony stanowi wiara. Szatan często ukazany jest ze  

swoją świtą oraz swymi sługami: Światem, Grzechem i Ciałem. Innymi bohaterami 

opisywanymi w mesjadach, o których należy tu wspomnieć, są: Bóg, Maryja, Duch Świety, 

święty Piotr, święty Józef oraz Judasz. 

Narrator spełnia w mesjadach rolę opowiadacza, przewodnika, pewnego rodzaju 

gospodarza. Zdarza się, że historia życia Chrystusa opowiadana jest z perspektywy naocznego 
                                                             
41 Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa passio, oznaczającego cierpienie, mękę, a dokładnie mękę Pańską, czyli 
ostatnich 12 godzin życia Jezusa Chrystusa, od pojmania w Ogrójcu do śmierci na krzyżu na wzgórzu zwanym 
Golgota. Jej rozpamiętywanie i przeżywanie stanowi treść nabożeństw drogi krzyżowej i Gorzkich żali oraz 
liturgia związana z  Wielkim Tygodniem. 
42 Teusz, str. 44 
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świadka wydarzeń, który zwraca się bezpośrednio do postaci. Różne wcielenia narratora służą 

uwydatnieniu strategii medytacyjnej. Obowiązki narratora w utworach mesjadowych mają 

bardzo szeroki zakres: narratorowi przypada rola duchowego przewodnika odbiorcy, którego 

zadanie sprowadza się do przestawienia właściwej percepcji przekazu. Najważniejszym celem 

narratora jest prezentacja  historii Mesjasza i dziejów odkupienia. Powinien on przez swój 

przekaz dostarczyć czytelnikowi optymalnego zysku poznawczego, a nade wszystko 

duchowego44.  

Podobnie ważną rolę jak narrator w siedemnastowiecznych mesjadach spełnia 

odbiorca. Teksty mesjad mają oddziaływać emocjonalnie na czytelnika, aby identyfikował się 

on z głównym bohaterem utworów – Jezusem, współuczestniczył w wydarzeniach pasyjnych 

i współprzeżywał Jego męczeńską śmierć i akt odkupienia. 

Przy odbiorze dzieła istotną rolę odgrywa zastosowana w mesjadach 

wizualizacja. Bardzo ważne jest ewokowanie doznań wizualno – audytywnych, projektujących 

odpowiednie dyspozycje percepcyjne45. Dzięki zastosowaniu tego zabiegu wydarzenia 

prezentowane w utworze mogą lepiej docierać do doświadczeń zmysłowych czytelnika. 

Swiadomość skuteczności obrazowych środków wyrazu – znamienna dla całej sztuki – 

zachęcała kaznodziejów do powoływania się na niezwykłe przykłady, frapuące opowieści,  

by razem ze słuchaczami poddawać owe historie moralnej analizie46. W niektórych utworach, 

jak na przykład w mesjadzie Szymona Gawłowickiego, ważną rolę spełnia tło, na którym 

przedstawiane są wydarzenia, których sceneria odpowiada stanom wewnętrznym postaci.  

Obok wizualizacji bardzo ważna jest w mesjadach sensualizacja, która skupia 

się na aspektach zmysłowych. Utrwalanie w wyobraźni i pamięci ludzkiej prawd wiary i reguł 

postępowania, które poruszałyby wyobraźnię oraz pozostawałyby w pamięci słuchacza lub 

czytelnika do rozmyślania i przystosowania na własny użytek moralny. Twórca barokowy 

miał być inspiratorem imaginacji ludzkiej i miał ją kierować ku rzeczom świętym i 

wzniosłym w jak najbardziej czytelny dla odbiorcy sposób. 

W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt użycia czasu teraźniejszego  

w mesjadach, który sprzyja i ułatwia prezentację zdarzeń, pomaga w zmniejszeniu dystansu 

do przedstawianych treści.  Pokazuje zawarte w utworach sensy i prawd religijne oraz 

akcentuje ich prawdziwość. 
                                                                                                                                                                                              
43 Szatan – pesonifikacja i główna przyczyna zła, słowo oznaczające w języku hebrajskim przeciwnika. Szatan 
nazywany jest też inaczej demonem lub diabłem i przybiera różne imiona, jak na przykład: Lucyfer, Satanael, 
Duma lub Belial. 
44 Adamczyk M. Biblijno – apokryficzne narracje, str. 129 
45 Teusz, str. 232 
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Stosowane w mesjadach środki stylistyczne to epitety, paralelizmy, analogie, 

figury imaginatywne, amplifikacje, powtórzenia, nagromadzenia, hiperbole, gradacje, 

anafory, antytezy, enumeracje, unaocznienienia, przykłady i koncepty. Najważniejsza z nich 

jest amplifikacja, która umożliwiała nadanie utworom zarówno charakteru dydaktycznego 

jaki moralizatorskiego. Nagromadzenie środków stylistycznych może być spowodowane 

przekonaniem o niezwykłości i doniosłości tematu, często jednak ich liczba przesłania 

główny tok narracji i staje się pierwszym planem utworu.  

Ważną rolę pełnią w mesjadach apokryfy oraz zapiski na marginesach, które 

najczęściej są odwołaniami do „Biblii”. Niekiedy komentarze autora są próbą wyjaśnienia 

czytelnikowi trudnych lub zaskakujących wątków. Zdarza się również, że autor w ogóle nie 

stosuje żadnych odniesień do „Pisma Świętego” lub innych tekstów, które były inspiracją  

do napisania utworu. Tak jest w przypadku dzieła Szymona Gawłowickiego, który komponuje 

całość w sposób niejako utajony, pozostawiając odbiorcy trud weryfikacji stopnia zależności 

budowanej konstrukcji od poszczególnych ewangelicznych źródeł47. 

W literaturze siedemnastowiecznej bardzo często zdarzały się kradzieże 

literackie, czyli plagiaty48. W okresie powstawania mesjad na sprawy plagiatów literackich 

patrzono w zupełnie inny sposób niż obecnie, na co wpływ miał renesansowy humanizm 

chrześcijański, który swą popularność zyskał dzięki Erazmowi z Rotterdamu i jego ukazaniu 

człowieka walczącego z wrogami duszy. Głównym motywem był los człowieka, ukazany 

właśnie na zasadzie ciągle podejmowanej duchowej walki. (...) w ówczesnym rozumieniu 

metod imitacyjnych, w sposób bezpośredni wiążą się (...) z barokową teorią imitacji „Biblii”, 

dla której naśladowanie to akt bardziej religijny niż poetycki. Humanizm renesansowy 

pojmował imitację przede wszystkim jako naśladowanie wzorów antycznych postrzeganych 

jako mierniki doskonałości i wzniosłości myśli oraz użytych środków artystycznego wyrazu 

(...) Imitacja nie była jedną z metod, była metodą obowiązującą49. 

                                                                                                                                                                                              
46 Wyka, „Barok”, str. 158 
47 Teusz, str. 83 
48 Wśród autorów mesjad najwięcej plagaitów zdarza się w odniesieniu do dzieła Różniatowskiego. Duże 
podobieństwo do jego dzieła widoczne jest przede wszystkim w „Swiecie naprawionym” Walentego 
Odymalskiego. Czerpanie z utworu jakim jest „Pamiątka” uwidocznia sie również w przypadku Szymona 
Gawłowickiego, Wespazjana Kochowskiego i Wacława Potockiego. W utworach podobieństwa są bardzo 
widoczne, zwłaszcza przy zestawieniu mesjad Różniatowskiego i Odymalskiego. Przypuszcza się, że oprócz 
wspólnego źródła literackiego wpływ miał na to również fakt, że dzieło Różniatowskiego powstało najwcześniej. 
W sytuacji tekstów, które eksploatują ten sam źródłowy temat, te same motywy, treści i obrazy trudno niekiedy 
jednoznacznie określić stopień innowacyjności zastosowanych pomysłów i ujęć, niełatwo też stwierdzić, czy 
podobieństwa między utworami są rzeczywiście wynikiem świadomej inicjatywy imitacyjnej, czy też stanowią 
jedynie swego rodzaju pseudoanalogie, świadectwo wykorzystywania uniwersalnego, biblijnego zasobu leksyki, 
figur, metafor symboli i obrazów. 
49 Teusz, str. 225 
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Głównym celem mesjady było nie tylko ukazanie męczeńskiej śmierci Jezusa, 

ale również umożliwienie włączenia do utworu, oprócz funkcji religijnych, także 

dydaktycznych, medytacyjnych i etyczno–moralizatorskich. Zdarzało się, że autorzy sami 

zaznaczali przeznaczenie tekstu lub adresata swojego dzieła. W przypadku np. utworu 

Różniatowskiego było to  przeznaczenie modlitewno – medytacyjne, co zaznaczone zostało 

przez znajdujące w tekście zalecenie: „Tu zmowic 5 Pacierzy y 5 Zdrowych Mariy”50.  

 W metodzie medytacyjnej wymagane jest zastosowanie zmysłów (applicatio 

sensum), a także współdziałanie władz duchowych, do których należą: pamięć, rozum oraz 

wola. Połączenie zmysłów z władzami duchowymi jest potrzebne w kontemplacji nad 

wydarzeniami z życia Chrystusa i tajemnicami wiary. (...) W najwyższym stopniu 

zaangażowane są również wyobraźnia i uczucie. (...) właściwa medytacja to polegająca na 

pełnym odtworzeniu z zastosowaniem wszystkich zmysłów treści rozważanego wydarzenia czy 

prawdy wiary, końcowa modlitewna rozmowa z Bogiem51.  

 Największym spełnieniem oraz dopełnieniem wiary było uczestnictwo wiernych 

w wydarzeniach z życia Chrystusa i przeżywanie jego męczeńskiej śmierci. Dzięki swojemu 

przeznaczeniu mesjady zyskały dużą popularność w kulturze religijnej XVII wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Teusz, str. 139 
51 Teusz, str. 145 
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„Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; albo Ieruzalem 

niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana...” Szymona 

Gawłowickiego – charakterystyka utworu 
 

Autor mesjady – Szymon Gawłowicki 

  

Szymon Gawłowicki – ksiądz, kanonik płocki i pułtuski. W historii literatury 

znany jest jako autor dzieła „Jezus Nazareński, Syn Ojca Przedwiecznego wcielony, abo 

Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona”, które ukazało się drukiem w Warszawie, w 1686 

roku w drukarni Karola Ferdynanda Schreibera.  Szczegóły z jego życia są nieznane. 

Prawdopodobnie zmarł w rok po wydaniu „Jezusa Nazareńskiego”.  

Nazwisko Gawłowickiego pojawia się często w nawiązaniach sprecyzować  

do utworu „Gofred abo Jerozolima wyzwolona” Tassa lub sporach o autorstwo poematu pt. 

„Oblężenie Jasnej Góry”. 

Niektórzy badacze, jak na przykład Albert Gorzkowski, nawiązują do utworu 

Gawłowickiego, kiedy zajmują się „Rajem utraconym” i „Rajem odzyskanym” Johna 

Miltona. (...) zasadnicza różnica między opracowaniami badaczy na temat Miltona  

i Gawłowickiego polega na tym, iż o Miltonie wiemy bardzo wiele – i prawie nic o nim  

w Polsce nie napisaliś my, o Gawłowickim natomiast prawie nic nie wiemy, toteż uznaliśmy 

za słuszne w ogóle o nim nie pisać52. Mesjadę jego autorstwa uznano za najlepszy przykład, 

zawierający i prezentujący epickie struktury, jednak mimo to badacze są zgodni,  

że Gawłowicki musi poczekać aż historycy literatury wydobędą z zapomnienia jego własne 

poetyckie zasługi53. 

 

Forma utworu 

  

„Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; albo Ieruzalem 

niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana...” został napisany  

w Warszawie w 1686 roku. Jest to jedna z siedmiu polskich mesjad siedemnastowiecznych, 

reprezentujących ten religijny gatunek literacki.  

                                                             
52 Teusz, str. 58 
53 Teusz, str. 109 
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Utwór ma formę eposu. Całość podzielona jest na dwadzieścia pieśni, 

napisanych oktawą54. Najkrótszą z nich jest pieśń trzynasta, która liczy osiemdziesiąt 

dziewięć oktaw, a najdłuższa jest pieśń ostatnia, licząca tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt sześć 

oktaw. Dzieło ma ogromne rozmiary (558 stron), dlatego autor każdą z pieśni poprzedził tak 

zwanym argumentem, czyli wprowadzającym streszczeniem zawartości danej pieśni. 

Umieszczone w książce argumenty upodobniają twórczość Gawłowickiego do poetów 

włoskich,  zwłaszcza do Torquato Tassa.  

Przed treścią dzieła zawarta jest aprobacja w języku łacińskim: Nicolaus 

Swiecicki Abbas Tremesneń Decanus Posnanień Scholasticus et Vicaris Generalis Varsauień, 

która oznacza, że „Jezus Nazareński” przeszedł przez ówczesną cenzurę i został dopuszczony 

do druku w 1686 roku.  

Mesjada Szymona Gawłowickiego dedykowana jest Stanisławowi Dąbskiemu – 

biskupowi płockiemu, a część nakładu również Dobrogostowi z Niedzielska Madalińskiego – 

biskupowi kujawskiemu i pomorskiemu. 

 Mesjady to dzieła epickie, co w utworze Gawłowickiego widoczne jest  

już od pierwszych słów utworu, w zwrocie do Muzy, którą dla Gawłowickiego jest Maryja. 

Autor prosi Matkę Bożą o inspirację, opiekę oraz pomoc w doborze właściwego stylu i języka 

dla swojego utworu. W pieśni XVII raz jeszcze zwraca się do Maryi z prośbą  

o błogoławieństwo, dzięki któremu będzie mógł dokończyć pisany przez siebie utwór. 

 
Boginii Swięta, Parnasu górnego, 

Muzo Anielskich Chórów i wdzięczności 

Luten Niebieskich, czci Feba prawego, 

Ty racz sprawować z swojej łaskawości, 

Kamienne piersi dzielnością miękkiego 

Dźwięku nabożnej pieśni ku litości, 

Wzbudź z suchej skały zdrój płaczu obfity,  

 

Bogomyślnością głęboką dobyty. (...)  

Przybądź o Panno, Skarbnico Mądrości 

Maryja, morze łaski nieprzebrane, 

Mojej na pomoc tępej nikczemności,  

Twą krwią Przedwieczne słowo przyodziane 

Z niepokalanej Panieńskiej czystości 

Poczatek wzięło, niech i me przybrane 

                                                             
54 Oktawa - strofa złożona z ośmiu wersów 
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Bedą twą łaską nieuczone słowa, 

Gdy się do szyku bierze rzecz i mowa. (...) 

Niechaj w zamiarze krwie przez miłość jego 

Łzy me wyleją serdeczne ku niemu,  

Niech smutne pienie w trybut długu mego 

Miłośnikowi ukrzyżowanemu 

W nagrodę pójdą poddaństwa winnego. 

Zdarz sercu hojność łez zakamiałemu 

Niech w nich łódź moja w zaczętym tym biegu, 

I w wiecznym, dojdzie sześliwegi brzegu55. 

 

„Jezus Nazareński” podzielony jest na dwie główne części, z których pierwsza 

sięga od pieśni pierwszej do piątej i obejmuje zdarzenia od stworzenia świata, zaczerpnięte  

z „Biblii” oraz „Ewangelii Dzieciństwa” Chrystusa według św. Łukasza, druga zaś zawiera 

pieśni od VI do XX i ukazuje pozostałe wydarzenia z życia Jezusa aż do męczeńskiej śmierci 

i zmartwychwstania.  

Po przeczytaniu i analizie dzieła Szymona Gawłowickiego zwraca uwagę fakt, 

że utwór nie zawiera wszystkich wydarzeń opisanych w „Ewangeliach”, a jedynie wybrane 

sytuacje z życia i działalności Chrystusa oraz pewne wydarzenia opisane w „Piśmie Swiętym” 

sprzed narodzin Mesjasza. Autor dokonał zatem wyboru pewnych wydarzeń z ewangelii, 

które zarówna dla fabuły jak i celów religijnych i dydaktycznych swojej mesjady uznał za 

najważniejsze i najbardziej przydatne.  

 

Opis człowieka i grzechu pierworodnego Adama i Ewy 

Utwór Szymona Gawłowickiego rozpoczyna się od opisu stworzenia świata  

i człowieka, który ukształtowany na obraz i podobieństwo Boga zajmuje wyjątkowe miejsce 

w akcie boskiego planu tworzenia.  

 
Tak go nad inne upodobał sobie 

Czynienia swego wszechpiękniejsze dziwy, 

Ze w jego małej i szczupłej osobie 

Wielki świat zawarł, tenże dobrotliwy 

Twórca, ku większej onego ozdobie, 

Weń Bóstwa swego wypuścił promień żywy 

Swej pezenajświętszej Twarzy podobieństwo, 

                                                             
55 Gawłowicki, pieśń I, oktawa 4, 6, 8 
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Jako brand w jego przelał człowieczeństwo. (...) 

 

Tak go pieszczenie kochał i ku niemu  

Boskie swe skłonił serce, że go swemi 

Dary pozornie ozdobił, ku temu 

W rozum i pamięć z wolą i innemi 

Przybrał przymioty; aby ku górnemu 

Dziedzictwu zmierzał, cnoty wspaniałemi 

Z wyniosłą twarzą, jako wysokiego 

Gniazda ptak rodu pamiętany Boskiego56. 

 

Zaraz na początku utworu pojawia się także główny przeciwnik człowieka  - 

Lucyfer.  Zazdrosny o miejsce człowieka przy Bogu, które jeszcze tak niedawno on 

zajmował, planuje zemstę. 

 
Nie mogąc więcej znieść tej szęśliwości 

Człowieka, którą uczciś go miał hojnie  

Bóg będąc pełen gniewu i zazdrości, 

Pocznie myśl zmierzać napięta ku wojnie, 

Wzwierać swoje przeciw Twórcy złości 

Chcąc się mścić wzgardy i stanąć mu zbrojnie 

Bliższym się sądząc, aby Bóg Wcielony 

Skłonił ku niemu swą głowę pochylony. 

 
Hardzie potrząsa, gniew swój zapalczywy 

Wzdyma, na Tworcę zaślepiony w złości, 

Jako cień przeciw słońcu obłędliwy,  

Zapomniawszy się w swojej nikczemności, 

Ze będąc niczym, powstał przezeń żywy 

Tak prędko wyszedł z swojej znajomości, 

Ze się na boskie porwał dostojństwo, 

W takie więc pzcha wprawuje szaleństwo57. 
 

Grzech pychy nazywany czesto królową wszelkich grzechów i wad jest 

nieodłącznie kojarzony z Szatanem, który ulegając jej wpływom utracił swoje miejsce obok 

Boga. Lucyfer opętany żądzą zemsty zwołuje naradę piekielną, na której wygłasza 

                                                             
56 Gawłowicki, pieśń I, oktawa 13, 18 
57 Gawłowicki, pieśń I, oktawa 26 - 27 
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bluźnierczą mowę i namawia swoich podwładnych do walki przeciwko Bogu  

i najdoskonalszemu z boskich stworzeń – człowiekowi. Jest to tak zwany motyw „sejmu 

piekielnego”, który był niezwykle popularny w polskiej literaturze siedemnastowiecznej, 

choć, jak zauważa Julian Krzyżanowski, „Biblia” [...] nie zawiera bezpośredniego opisu 

buntu szatanów, o jego przyczynach i stłumieniu go mówi tylko w kilku wzmiankach 

rozsianych po księgach Starego i Nowego Testamentu58.  

Następnie w eposie pojawia się święty Michał jako obrońca czci boskiej. Staje 

on na czele wojsk anielskich i dochodzi do niezwyle dynamicznej walki aniołów, w której 

Lucyfer ponosi klęske i zostaje wraz ze swoimi oddziałami strącony do piekła. Nie godzi się 

jednak z poniesioną klęską i postanawia skierować swój plan zemsty już nie przeciwko Bogu, 

ale przeciw człowiekowi. W tym celu sprzymierza się ze Śmiercią. 

 
Wycieńczyło się na świecie twe państwo, 

Pełno żyjących na morzu, na ziemi, 

Na powietrzu dusz, już nie twe poddaństwo: 

Nie więcej Panią zostajesz nad niemi, 

A nie znasz tego za Boże tyraństwo, 

Ze musisz znikać z świata przed żywemi 

I być wygnana, uboga, skurczona 

Szeroka będąc przedtem i przestronna. (...) 

 

Ze równe twojej krzywdzie są i moje, 

Wspólnym nieszczęścia tocząc się obrocie, 

Jesteśmy z sobą sprzężeni oboje, 

W jarzmo nieznośne przy wiecznej sromocie, 

Słuszna abyśmy na jednego dwoje 

Spiknęli się wraz i przysięgli cnocie, 

Mścić się wzajemnie naszych zelżywości 

I jawnych światu niesprawiedliwości . (...) 

 

Stojmyż wzajemnie pryz sobie, ktoż taki 

Zmoże dwum i kto tak nam silnz bedzie? 

Pierzchnie przed nami przeciwnik wszelaki, 

Jeśli yaś glina nikczemna osiędzie 

Tron mój na niebie, nieszczęścia jednaki 

Czeka i ciebie stos, kiedy przysiędzie 

Fałdów twej władzy i ze czci cię zwlecze 

                                                             
58 Sokolski Jacek Staropolskie zaświaty, str. 131 
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A równą hańbę, jako mnie, oblecze59.  

 

Lucyfer dla lepszego zrealizowania swojego planu zmienia się w piękną kobietę 

i kusi Ewę do grzechu. W średniowieczu panował bowiem pogląd, ze Szatan często 

przychodził na ziemię i wykorzytując doskonałość kobiecej natury, namawiał ludzi do 

grzechu, a następnie wyrywał z ich ciał dusze i zabierał je do piekła. Ewa po namowach 

Lucyfera sięga po owoc i namawia Adama do skosztowania. Czyn ten prowadzi ich do 

grzechu, a ten sprowadza ich prosto pod panowanie Śmierci. 
 

Za tym się rzuci chciwie ukwapiona 

Do skosztowania, zarówna prędkością 

Sunie się chętnie, także utajona, 

Smierć w jabłku ku niej z swą pożądliwością,  

Zakęsi zębem, przejmie też i ona 

Smiertelnym swoim z nie mniejszą lubością, 

I gdz swe ciało przyjemną słodkością 

Karmi, duszę w tym napełnia gorzkością60. 

 

Historia upadku pierwszych ludzi zostaje dokładnie opisana, ponieważ zostaje 

potraktowana jako największy grzech ogólnoludzki, a nie tylko osobisty, popełniony przez 

Adama i Ewę. Bóg przesłuchuje Adama i narzuca karę, którą jest wygnanie z Raju. Pierwsi 

ludzie zostają poinformowani o tym, że ich potomstwo także odziedziczy ich winę,  

a następnie przedstawiona zostaje im wizja nieszczęść, które od tej pory towarzyszyć będą 

całemu rodzajowi ludzkiemu. Końcowa część pieśni II zawiera komentarz: 

 
I tak się chytrze ta pokusa wpiła 

W harde łby, że się mianowicie poczęli 

Bożkami ludzie, któtych wymyśliła, 

Onym ukłony i ofiary jęli 

Ze czcią oddawać, i lekkości siła 

Z niej się pogańskie pierwsze błędy wszczęły, 

Chcąc Czart ażeby piekło niebem było 

I Bożkami się osadziło. 

 
O hańbo grzechu nieodżałowana, 

                                                             
59 Gawłowicki, pieśń II, oktawa 33, 38, 42 
60 Gawłowicki, pieśń II, oktawa 90 
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Któraś nas wdzięcznej zbawiła Krainy, 

Jak prędka szęścia w nieszczęście odmiana 

Upaść tak nagle, z wysoka w niziny, 

I nadętością zniknąć jako piana. 

Uczyniłaś nas z Pany proste gminy,  

Nikczemnym smakiem smak nieśmiertelności 

Straciwszy, teraz musim łkać w gorzkości. 

 

Zawarłaś niebo i gniew Boga mściwy 

Sciągnęłaś na nas, wszystkie się wzburzyły 

Przeciw nam grozy nieba, by z cięciwy 

Strzelają ku nam przeciwnemi siły 

I na niewdzięczność wzrok trzymają krzywy, 

Które przedtem nam przychylnemi były, 

I udzielały wszelkich obfitości, 

A teraz robią ciernie wszech przykrości61. 

 

Kolejny fragment utworu Szymona Gawłowickiego dotyczy przebiegu 

niebiańskiej narady, na której głos zabierają wszystkie osoby Trójcy Swiętej62. Jezus 

występuje w obronie człowieka i usprawiedliwia go, a całą winą obarcza Szatana. Mówi, że 

Lucyfer opętany przez pychę i żądzę zemsty, po gorzkiej dla niego przegranej z Bogiem, 

zemścił się na człowieku. Nie należy więc winić człowieka, który poniósł już zasłużoną karę, 

tylko pomóc mu w ocaleniu za pomocą pokazania mu miłości i pokory. Syn Boży wspomina 

też o zjednoczeniu Boga z człowiekiem.  

Po wystąpieniu Chrystusa następuje monolog Ducha Świętego, który sam siebie 

nazywa związkiem pomiędzy miłością Ojca i Syna. Żal mu człowieka, wypowiada pochwałę 

dla aktu stworzenia i podkreśla akt odkupienia, który ma nastąpić. W wypowiedzi Ducha 

Świętego zawarty jest także hymn pochwalny, którego tematem głównym jest miłość. 

Po dwóch wystąpieniach, następuje zasługująca na uwagę wypowiedź Boga,  

w której zawarta zostaje chrakterystyka człowieka. 

 
Znamy, że człowiek nasze podobieństwa, 

Znamy oraz w niem występku ciężkiego 

                                                             
61 Gawłowicki, pieśń II, oktawa 98 - 100 
62 Trójca Swięta przeciwstawiona jest utworze Szymona Gawłowickiego „wielkiej trójcy” – światu, czartowi i 
śmierci. Motyw „wielkiej trójcy” walczącej z człowiekiem to motyw często przedstawiany w litraturze 
barokowej. 
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Winę, przez lekkość i nieposłuszeństwo, 

A Majestatu obelgę naszego. 

Lecz znać musiemy, co jest człowieczeństwo, 

I co ułomność skąd przecie lżejszego 

Upadku, ten jest, którz równy trzcinie  

Powiewnej wiatrem łatwie się powinie63. 

 

Następnie Bóg, który swojego największego przeciwnika widzi w Szatanie, 

zwraca się do Jezusa i przedstawia mu swój plan zbawienia. Chrystus zgadza się z wolą Boga 

Ojca i przyjmuje z pokorą swoją rolę w odkupieniu ludzkości. Ofiara Chrystusa – akt 

największej miłości – była więc nieunikniona, a ponieważ obraza Boga posiadała wymiar 

nieskończony, owego wyrównania nie może dokonać skończony człowiek, lecz jedynie osoba 

Boska64. Dzięki Jezusowi człowiek otrzymał od Boga dary, z pośród których największym 

była jego bezinteresowna miłość. 

 

Chrystus i jego droga krzyżowa 

 

Głównym tematem mesjady Gawłowickiego jest droga krzyżowa, którą 

nazywane są odbywające się w wielkopostne piątki w kościołach katolickich nabożeństwa o 

charakterze adoracyjnym, które polegają na symbolicznym odtworzeniu męczeńskiej śmierci 

Jezusa i złożenia go do grobu. Nazwy tej używa się do określenia zarówno męki Pańskiej, 

stacji przestawiających ostatnie wydarzenia z życia Jezusa, jak i przedstawienia pasyjnego. 

Tradycję tę rozpowszechnili najpierw franciszkanie w średniowiecznej Jerozolimie. W Polsce 

dużą popularnością cieszyły sie tak zwane misteria, jak na przykład „Historyja o chwalebnym 

Zmartwychwstaniu Pańskim” napisana przez Mikołaja z Wilkowiecka w latach 1575 – 1582. 

Natomiast od siedemnastego wieku zaczęły ukazywać sie mesjady. 

Droga krzyżowa liczy czternaście stacji, które ustalono w XVII wieku. Przedstawiają 

one najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Chrystusa oraz jego mękę i śmierć: 

1. Pan Jezus na śmierć skazany 

2.  Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

3. Pan Jezus upada po raz pierwszy 

4. Pan Jezus spotyka Matkę 

                                                                                                                                                                                              
 
63 Gawłowicki, pieśń IV, oktawa 48 
64 Teusz, str. 78 
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5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 

6. Weronika ociera twarz Pana Jezusa 

7. Pan Jezus upada do raz drugi 

8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty 

9. Pan Jezus upada po raz trzeci 

10. Pan Jezus z szat obnażony 

11. Pan Jezus do krzyża przybity 

12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

13. Pan Jezus zdjęty z krzyża 

14. Pan Jezus złożony do grobu. 

 

Obecnie bardzo często pojawia się także 15 stacja – Zmartwychwstanie, która 

nadaje sens męce i ofierze Jezusa. Po każdej stacji istnieje zwyczaj klękania i mówienia: 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez Krzyż i mękę Swoją, 

świat odkupić raczył. W katolickich kościołach Droga Krzyżowa przedstawiana jest w formie 

czternastu obrazów lub rzeźb rozmieszczonych na terenie świątyni. Stacje drogi krzyżowej  

to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, gdyż dla katolików są one 

również podstawą rozważań medytacyjnych. 

W wieku XVII temat męki Pańskiej przeżywa odrodzenie, czego przykładem są 

liczne mesjady. W „Jezusie Nazareńskim...” droga krzyżowa czyli pasja to kulminacyjna  

i najszersza część utworu. Ramę zdarzeniową dla ukazania historii pasyjnej przyjmuje 

Gawłowicki z „Ewangelii”. (...) jednak dają się zauważyć liczne autorskie dopełnienia, 

szczególnie gdy chodzi o indzwidualizowanie postaci oraz ich reakcji65. W czasie 

przedstawionych w utworze wydarzeń, które mają miejsce na ziemi - w Ogrodzie Oliwnym 

oraz w niebie przed tronem Bożym toczy się spór między Sprawiedliwością, która chce 

pomścić grzech, a Miłosierdziem, proszącym o litość dla Jezusa. 

 
Gdyby nieprawość kary swej nie miała 

Słusznej, jakoby był w sądziech Bóg swoich  

Praw, dopieróżby litością zuchwała 

Przewrotność górę wzięła, a oboich 

Smierci i piekła najmniej się nie bała, 

Sprawiedliwość niech zostaje przy swoich 

Prawach, nagroda cnocie niechaj będzie, 
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Złości na pomstę kaźń niech tron zasiędzie 

 

Niech twe wzruszą Ojcowskie wnętrzności, 

Patrząc na smutek i nieznośne trwogi 

Syna miłego, któremi za złości 

Cudze ściśniony, zostaje ubogi 

Zebrząc twej łaski, użyje litości 

Boś w miłosierdzie bogaty i mnogi (...)66 

 

Jednocześnie na ziemi, w Ogrodzie Oliwnym, toczy sie wewnętrzna walka,  

w duszy Jezusa, pomiędzy upersonifikowną Miłością i Lękiem. 

Następne wydarzenia w utworze Szymona Gawłowickiego następują zgodnie  

z wydarzeniami zapisanymi w „Ewangelii”. Pieśń XX przedstawia motyw zstąpienia Jezusa 

do piekła. Motyw ten zawsze był kwestią sporną, ponieważ w „Ewangeliach” brak jest 

jakichkolwiek wzmianek na ten temat, a jedyne wspomnienie o tym wydarzeniu zostało 

zapisane w „Pierwszym Liście” św. Piotra Apostoła. Zstąpienie do piekieł wywołuje ogromną 

złość Lucyfera, który po przegranej walce z Bogiem, nieudanym kuszeniu Syna Bożego oraz  

jednoczesnej porażce z Jezusem cały swój gniew kieruje w stronę człowieka: 

 
Wyleje gniew mój wszytek, i piekielne 

Na świat wypuszczę pokusy przewrotne, 

Sprawce zdrad, obłud, dowcipne, subtelne, 

Do oszukania chytre i obrotne, 

Niech przez wykręty pokryte sztuk pełne, 

Do złego dusze skłonne i ochotne, 

W sidła i sieci swoje naganiają, 

Rozterki sieją, piekła napełniają67. 

 

Następnie następuje zmartwychwstanie, po którym Jezus ukazuje się Maryi  

i apostołom oraz ustanawia Piotra głową Kościoła. Mesjada kończy się wniebowstąpieniem, 

które staje się radosnym powrotem ludzkości w osobie Jezusa do Ojca68. Chrystus zasiada po 

prawicy Boga – Ojca i prosi o zesłanie na ziemię Ducha Swiętego i jego darów, czyli 

pobożności, mądrości, rozumu, rady, męstwa. Wiedzy i bojaźni Pańskiej. 

 
                                                                                                                                                                                              
65 Teusz, str. 88 
66 Gawłowicki, pieśń XIII, oktawa 55, 52 
67 Gawłowicki, pieśń XX, oktawa 87 
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Kult maryjny i postać Maryi w utworze Szymona Gawłowickiego 

 

Kult maryjny to różnego rodzaju formy adoracji Maryi – matki Jezusa. 

Praktykowana jest głównie przez kościoły katolickie, a odrzucana przez protestanckie.  

W związku z owym kultem nadaje się Maryi różne tytuły, oddaje się w jej opiekę, odmawia 

modlitwy za jej pośrednictwem. Na cześć Matki Syna Bożego powstają hymny i pieśni 

pochwalne, odprawia się nabożenstwa oraz pielgrzymuje do miejsc jej poświęconych, czyli 

sanktuariów. Najstarszym z nich jest ośrodek w Efezie, gdzie na pocztąku IV wieku 

zbudowano pierwszą, poświęconą Maryi bazylikę, w której w 431 roku odbył sie Sobór 

Efeski, na którym oficjalnie zaakceptowano Maryję jako Matkę Boską.  

W Polsce także widoczny był i jest nadal kult skierowany ku Bożej rodzicielce. 

Maryję w chrześcijańskiej tradycji łączono zawsze z osobą Chrystusa, a początki jej kultu 

dotyczyły niepokalanego poczęcia oraz faktu bycia Matką Syna Bożego. W XVII wieku  

w Polsce kult maryjny związany był z programem kontrreformacji, który nie zgadzał się  

z reformacyjnym, negatywnym nastwieniem do roli Matki Boskiej w dziele odkupienia  

i w życiu Kościoła. 

W utworze Szymona Gawłowickiego Maryja pokazana jest jako osoba 

niezwykła, ponieważ została wybrana przez Boga na Matkę Syna Bożego. Autor opisuje ją 

dosyć dokładnie, używając pięknych określeń jak na przykład: „Panna ludzkiemu wzrokowi 

skryta i światu”, „prawie Boginii”, „ulubiona serca pokorą i uniżonością”, „Lilia, równa 

wyniosłym od ziemi”, „w morzu perła, na ziemi lilia”. Dla autora „Jezusa Nazareńskiego” 

jest ona Muzą, do której zwraca się prosząc o opiekę i natchnienie przed przystąpieniem do 

pisania dzieła, a także w trakcie, kiedy Gawłowicki przystępuje do opisu wydarzeń pasyjnych.   

 
Ciebie ja ( gdy już w łono czerwonego 

Morza, i w krwawe powodzi łódź moję 

Ruszę od brzega wiosłem pióra mego) 

Wzywam, życz łaski, gdy wątpliwy stoję. 

Czyliż mam żagiel roztoczyć do tego 

Zawodu, wszytek wzdrygam sięi boję 

Bym nawałnością męki ogarniony 

Przez śmiałą lekkość nie był pogrążony. 

 

                                                                                                                                                                                              
68 Teusz, str. 95 
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Zdarz pieśni mojej ducha skruszonego 

Abym łabęciem narzekał żałosny 

Głosem na złości moje, a twojego 

Syna opiewał treny, że miłosny 

Nam był w upadku, i siebie samego 

Sprawiedliwości na szańc i nieznośny 

Gniew dał, i za nas wylał dusze swoje, 

Aby nas stawił w niebieskie podwoje69. 

 

Męka Jezusa zostaje w mesjadzie Gawłowickiego podkreślona przez duchowe 

współcierpienie Maryi – jeden z najlepiej opracowanych motywów w utworze 

Gawłowickiego – przez co zostaje mocno zaakcentowany jej udział w dziele odkupienia. 

Punktem kulminacyjnym w cierpieniach Matki Boskiej są pełne wyrzutu słowa skierowane do 

Jezusa. 

 
Synu mój miły, czemu mię od siebie  

Oddalasz? (...) 

Nie mam umierać, nie mam iść za tobą? 

 

Nie spuściłam cię nigdy z oczu moich, 

Zawszem ci była z dzieciństwa samego 

Przytomną w drogach, i we wszystkich twoich 

Przygodach, trudach, z obowiązku mego, 

Już w troskach, już i w pociechach oboich,  

W hańbach, i kaźniach, aż do zelżywego 

Drzewa, czemuż mię oddalasz od siebie 

W śmiertelnym razie, w ostatniej potrzebie?70 

 

Następnie Maryja zwraca się do anioła Gabriela, któremu ma za złe, że w 

zwiastowaniu zataił przed nią to wielkie cierpienie, które było jej przeznaczone. Szczególnie  

wstrząsający czytelnikiem jest lament Maryi po zdjęciu Jezusa z krzyża umieszczony 

początku ostatniej pieśni XX. 

 

Pozostali bohaterowie w utworze Szymona Gawłowickiego przedstawieni są na 

zasadzie kontrastów i przeciwieństw. Główne idee dzieła zawarte są w monologach głównego 

                                                             
69 Gawłowicki, pieśń XIII, oktawa 28, 30 
70 Gawłowicki, pieśń XIX, oktawa 65-66 
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i zarazem tytułowego bohatera – Mesjasza oraz w partiach opisowych postaci. Z uwagi na 

szczególne funkcje poszczegolnych postaci w mesjadzie, więcej uwagi poświęcę Lucyferowi, 

Aniołom, Śmierci.  

 

Lucyfer i aniołowie 

Aniołowie zostali stworzeni przez Boga jako postaci osobowe, które posiadają 

zarówno rozum jak i wolną wolę, by w pełni dycedować o swoim losie. Jak pisze Odymalski 

po stworzeniu aniołów, kiedy Lucyfer ze swoim sługami zbuntowali się i zostali strąceni  

do piekła, Bóg podzielił pozostałych przy nim aniołów na dziewięć chorów: aniołów, 

archaniołów, moce, państwa, księstwa, władze, trony, cherubiny i serafiny.  

Z postaciami aniołów często możemy zetknąć się w utworach mesjadowych,  

a u Szymona Gawłowickiego najwięcej informacji dotyczy Lucyfera – według religii 

chrześcijańskiej anioła upadłego, czyli wygnanego z nieba z powodu przeciwstawienia się 

Bogu. Sprzeciw Satanaela – Anioła Oskarżyciela Ludzi wywołały boskie decyzje, a do 

ostatecznego buntu, w którym towarzyszyła mu jedna trzecia aniołów popchnęła go pycha. 

Upadłe anioły, wśród których najbardziej znany jest Lucyfer, według wierzeń 

chrześcijańskich nie posiadają skrzydeł i są zmuszone do pozostawania na ziemi aż do dnia, w 

którym nastąpi Sąd Ostateczny, kiedy to zostaną zesłane do piekła. Według Apokalipsy 

świętego Jana stanie się to wtedy, kiedy ludzkość całkowicie podporządkuje się złu – Bestii. 

Wtedy nastąpi Armagedon, czyli zapowiadana w „Księdze Objawienia” rozstrzygająca bitwa 

pomiędzy dobrem i złem, kiedy to siły niebiańskie ostatecznie położą kres siłom 

demonicznym i ich sprzymierzeńcom. 

Lucyfer najczęściej przedstawiany jest w eposie Gawłowickiego jako 

przeciwieństwo świętego Michała, chociaż obecność i rola anioła Gabriela także zostaje 

odnotowana w „Jezusie Nazareńskim”. Swięty Michał – pogromca Szatana – postrzegany jest 

jako najpotężniejszy z aniołów. Stoi na czele chórów anielskich i jest nazywany księciem 

aniołów, któremu Bóg powierza specjalne zadania. Według wiary chrześcijańskiej towarzyszy 

on ludziom w chwili śmierci i w ich drodze do wieczności. Jest chrześcijańskim aniołem 

stróżem, który wstawia się za ludźmi u Boga. Imię Michał oznacza w języku Izraela 

„podobnego Bogu”. W utworze Szymona Gawłowickiego ukazywany jest w kontraście z 

Lucyferem. 

Obraz Szatana: 
Łeb miał ogromny, miąższy i długiego  

Pyska a z nozdrzy czarnemi dymami 
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Kurzył, jak z pieca, z ramion zasię jego 

Wychodziło rąk tysiąc z pazurami 

Ostrokrzywemi, jako z drapieżnego  

Zwierza, a z grzbietu ogon pacierzami 

Smoczy rozwlekły, ostrą łuską kryty 

Toczył za sobą brzydki, jadowity. 

 

W szkaradne dziwy wszytek odmieniony, 

Na pozór srogi, wzroku okrutnego, 

Nieznośny, straszny oczom i mierziony, 

Tak się zinaczał od szczęścia pierwszego 

Ten, który przedtem jaśniał oświecony 

Chwałą, jako noc ode dnia białego. 

A kiedy się wściekł i był zapalczywy, 

Skry z oczu miotał, a z ust ogień żywy. 

 

Obraz świętego Michała: 
Najwyższy Wódz zaś wojska wybranego 

Michał na białym siedział Aquilinie, 

W groźną przybrany Marsa niebieskiego 

Postać żarliwą, a gdzie wzrokiem kinie 

Płomieniem błyskał Ducha njświętszego, 

Jako wybrane onego naczynie. 

W diamentowy zupełnej stałości 

Kirys odziany z wiecznej opatrzności. 

 

Hełm na nim złoty na wyraz był słońca 

Promieńmi wszytek jako kirą kryty, 

Sam nadeń jeszcze jaśniejszy bez końca, 

Przed wszystkim wojskiem jaśniał znamienity, 

Jako gdy nieba wyzute z opońca 

Pogodnie świecą, albo kwiat rozwity 

Różany, taki był i tak się mienił 

Gdy go gniew święty palił i rumienił71. 

 

Poza świętym Michałem i Lucyferem w mesjadzie dokładniej opisane są jeszcze 

Cherubiny – strażnicy gwiazd stałych oraz podpory tronu boskiego. Są to stworzenia, które 

zawsze pełnią wolę Bożą oraz skupiają uwagę na Jego obecności, potędze i władzy.  

                                                             
71 Gawłowicki, pieśń I, oktawa 52-53; 57-58 
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Nie pośredniczą oni, w przeciwieństwie do innych aniołów, między Bogiem a ludźmi. Mogą 

natomiast, o czym wspomina Gawłowicki, wysłuchać prób ludzkich, usłyszanych przez 

innych aniołów i przekazać je Bogu. 

 

Święty Piotr 

 

Życie świętego Piotra zostało opisane w „Ewangeliach” i „Dziejach 

Apostolskich”. Zanim został on apostołem był rybakiem. Jego imię wywodzi się z języka 

greckiego, w którym oznacza skałę, na której utworzone będzie chrześcijaństwo. Jezus 

przepowiedział Piotrowi, że w momencie Jego pojmania trzykrotnie się go wyprze, co zostało 

zapisane w „Ewangelii”  według świętego Jana.  

Swięty Piotr jest postacią wyeksponowaną w „Jezusie Nazareńskim”, zwłaszcza 

w  scenie wyparcia się Jezusa, a także przedstawienie jego postaci w kontekście sądu 

ostatecznego: 

 
Jeżeli Piotra powodem Świętego 

Omywając swe łzami nieprawości, 

Z oziębłych piersi i opoczystego 

Serca przez wnętrza skruchę, łez z hojności 

Nie wzbudzi, i nie odmieni Sędziego 

Surowej twarzy teraz ku litości, 

Nie ujdzie potem wiecznej śmierci trwogi, 

Kiedz ostatni przyjdzie nań dzień srogi72. 

 

Postać świętego Piotra zajmuje ważne miejsce w mesjadzie Szymona 

Gawłowickiego, ponieważ jest ona przykładem na to, że Jezus jest miłosierny i potrafi 

wybaczyć także tym, którzy wobec niego zgrzeszyli. 

 

Śmierć 
 

Śmierć w utworze Gawłowickiego pełni bardzo ważną rolę. Została  ona 

przedstawiona jako wierny sojusznik Szatana. W jej wypowiedziach pojawiają się ciągle 

przypomnienia doznanej od Boga krzywdy oraz planowana zemsta. 

 

                                                             
72 Gawłowicki, pieśń XIV, oktawa 104 
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Śmierć widząc, co się dzieje, łupu chciwa,  

Ze przeciw Panu starszeństwo wysyła 

Roty swe, tejże i ona zażywa 

Pogody, aby swojej się zemściła 

Krzywdy, natychmiast do siebie zwoływa 

Najeźników swych, których doświadczyła 

Skryte zadawać rany w serca mężne,  

Czyniąc z wspaniałych płoche niedołężne. 

 

Stanęli zaraz okropni rycerze, 

Na zawołanie Pani swej chętliwi, 

Strach, smętek, tęskność, odważni harcerze 

Zyciu przeciwni, smiali, natarczywi, 

Srodzy, okrutni, wywiedli na cerze,  

Pożyć, moc, siły, ubiec nie leniwi 

Fortece serca, aby się wspaniały  

Umysł prędzej im mogł poddać struchlały. 

 

Zleciwszy im ten urząd wnet skwapliwa 

Ku Kalwariej sama pośpieszyła 

Tusząc wygranej sobą pochurnywa, 

Ze na placu tym z wielu odnosiła 

Tryumf, ciesząc się z krzywej broni żniwa 

Patrzy chłepliwie, na trupach głów siła 

Toż obiecując po dawcy żywota, 

Ze równa i z niem będzie jej robota73. 

 

 Upiorna postać śmierci pojawia się w „Jezusie Nazareńskim“ zawsze  

w towarzystwie Szatana. Ukazanie jej w utworze ma przypominać czytelnikowi  

o popełnionym przez pierwszych ludzi grzechu, czyli tak zwanym grzechu śmiertelnym  

i skłaniać go do pokuty oraz rozważań nad swoim postępowaniem. 

 

Krainy pośmiertne  

 

W traktatach teologicznych i kazaniach wczesnochrześcijańskich  

i średniowiecznych oraz w utworach literackich często pojawiały się opisy krain 

                                                             
73 Gawłowicki, pieśń XIII, oktawa 33-35 
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pośmiertnych. W ówczesnym świecie nastąpiło ogólne zainteresowanie tym tematem.  

W eposie Szymona Gawłowickiego ma to szczególne znaczenie, ponieważ w jego dziele 

bardzo ważną rolę pełni tło. Sceneria odpowiada nastrojom i stanom wewnętrznym postaci. 

Według niektórych badaczy w „Jezusie Nazareńskim” należy głównie zwrócić uwagę  

na oryginalne opisy dotyczące piekła i czyśćca, natomiast opis raju jest bardzo 

skonwencjonalizowany: 

 
Usłane miękko pachnącemi zioły 

Kwieciem rozlicznym błonie i doliny, 

Jakoby skryte potrawami stoły 

Wielkiej macierze niezliczone syny 

Karmiły, że syt każdy i wesoły 

Odchodził od nich, mokre niziny, 

Pełne ciekących rzek i żywych zdrojów,  

Dodawały swych pragnącym napojów74.  

 

Piekło to miejsce przebywania lub stan duszy zmarłych, którzy zostali potępieni 

za popełnione w czasie swojego życia grzechy lub winy. W zależności od czasów oraz 

wyznawanej religii obraz piekła ulegał zmianom. Według wierzeń starożytnych piekło – 

siedziba złych duchów – mieściło się pod ziemią, Ci, którzy tam trafiali cierpieli kary głodu, 

pragnienia i tortur. Jako miejsce pobytu jedynie potępionych dusz przedstawiane było  

w wierzeniach słowiańskich. Judaizm dzieli krainę pośmiertną na szeol – część dla wszystkich 

zmarłych oraz miejsce dla potępionych, czyli gehennę. Chrześcijaństwo i islam widzą  

w piekle miejsce dla zmarłych oraz dla potępionych aniołów. Przebywający w piekle dręczeni 

są cierpieniami fizycznymi oraz wyrzutami sumienia, a największą karą jest dla nich wieczne 

pozbawienie daru oglądania Boga. 

Opis piekła w utworze Szymona Gawłowickiego: 

 
Gdzie płacz, lamenty, ustawiczne łkania, 

Jęczenia, skargi, bez wszelkiej litości, 

Tęsknice, i rąk z frasunku łamania,  

Obecna rozpacz, bluźnierstwa srogości, 

Błędy rozumu, sumienia targania, 

Nieznośne inne kary doległości,  

Skąd niespokojna myśl kołem się wierci, 

                                                             
74 Gawłowicki, pieśń II, oktawa 12 
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Pragnąc zniszczenia i szukając śmierci. 

 

Tam wzrok larw strasznych widzeniem straszliwym, 

Tam wylękłego wrzasku dźwiękiem uszy 

Obciążające, gorzkim i brzydliwym 

Gęba napojem trapi się i suszy. 

Smród nozdrza wonią nieznośną i ckliwym 

Swędzi zapachem, wszystko piekło głuszy 

Krzyk, wrzask i wycia z bólów i katowni, 

Dusze i ciała przejmujące w rowni75. 

 

Czyściec to według Kościoła katolickiego niezwykle bolesne dochodzenie 

duszy do doskonałej miłości, która jest konieczna do osiągnięcia szczęścia w Niebie. 

Postrzegany jest raczej jako stan, a nie miejsce. Dostępują go jedynie osoby, które umierają  

w łasce, ale nie zdążyły uporządkować stosunku do rzeczy stworzonych. Miłość boska 

dopuszcza możliwość oczyszczenia z egoistycznych przywiązań, do których doprowadziły 

popełnione w czasie życia przewinienia. Ciężar kary, którą należy ponieść w czyśćcu zależy 

od rodzaju oraz ilości popełnionych grzechów. Oczyszczenie dokonuje się przez "ogień", 

który jest bólem duchowym wynikającym z uświadomienia sobie miłości Boga i własnych 

niedoskonałości. Pismo Święte nie mówi wprost o istnieniu czyśćca, ale Kościół katolicki 

utrzymuje, że istnieją wyraźne aluzje w Ewangeliach świętego Łukasza oraz Mateusza. 

Czyściec nie jest jakimś neutralnym miejscem pośrednim, gdyż został wyraźnie 

ukierunkowany76. Nazywany jest przedsionkiem nieba. (...) nauka o czyśćcu przybrała postać 

dogmatyczną na mocy dekretu Soboru Trydenckiego, w którym (...) stwierdzono, że istnieje 

czyćciec, a dusze tam zatrzymane są wspomagane wstawiennictwem wiernych, zwłaszcza zaś 

miłą Bogu Ofiarą Ołtarza77. W czyśćcu przebywają ci, którzy nie zostali ochrzczeni,  

a więc nie mogą dostąpić zbawienia. 

 
(..) Miasto okropne i ckliwe 

Otchłań rzeczone, pełne nieznośnego 

Mroku ślepego, kędy sprawiedliwe 

Dusze przed przejściem z nieba zesłanego, 

Mieszkając w cieniach śmiertelnych troskliwe 

Oczekiwali, aby zasmuceni 

                                                             
75 Gawłowicki, pieśń III, oktawa 43, 46 
76 J. Le Goff, str. 340 
77 Teusz, str. 74 
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Mogli być kiedy światłem oświeceni. 

 

Ze wiernie byli i nieobłędliwie, 

W Zakonie Pańskim strzegąc sprawiedliwych 

Dróg i praw świętych, ku Bogu żarliwi 

I pilnujący ustaw świątobliwych, 

Nie będąc w niczym winni ani krzywi, 

Przed Bogiem, że przez przodków nieszczęśliwych 

Występek byli spowinowaceni, 

Grzechem jęczeli ciężko ze swych cieni. 

 
Czekając z nieba obiecanej rosy, 

Na zwiędłe serca i myśli strapione, 

Ciężkim wzdychaniem, smutnemi odgłosy 

Bijąc we wrota syjońskie złocone, 

Przechodzącemi pokorą niebiosy, 

Ażeby kiedyś tedy upragnione 

Serca swym przyściem porosił z litości 

Ten, który Twórcą był człeka z miłości78. 

 

Szymon Gawłowicki jako pierwszy wśród autorów siedemnastowiecznych 

mesjad zastosował tak dokładne opisy krain pośmiertnych. Szczegółowe opisy miały 

zachęcać do medytacji i motywować czytelników do dobrych uczynków oraz modlitwy, które 

prowadzą do szczęścia wiecznego, czyli raju, a umożliwiają uniknięcie takich miejsc jak 

czyściec lub piekło. 

 

 

Funkcje refleksyjne, medytacyjne, moralistyczne i dydaktyczne w utworze 

 

Wszystkie z wymienionych funkcji zawarte są w dziele Szymona 

Gawłowickiego, chociaż, jak twierdzą badacze literatury siedemnastowiecznej, jego utwór 

wykazuje wcale nieprzeciętną kulturę literacka i aspiracje bardziej artystyczne niż 

dydaktyczne79. W tekście zawarte są odautorskie wypowiedzi o chrakterze medytacyjnym, 

komentarze zmuszające do refleksji oraz liczne pytania retoryczne. 

 

                                                             
78 Gawłowicki, pieśń III, oktawa 55-57 
79 Teusz, str. 108 
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A któż na taką miłość zbawce swego 

Łez nie poruszy? Kogo by nie miała 

Zmiękczyć bezdenna pokora, którego 

Majestat tak się zniżył. O zdumiała 

Dobroć Pana, że dla nikczemnego 

Człowieka, tak się wyniszczył do szczęta, 

Ze nim upadła chwała nieobjęta.80 

  

Dydaktyzm uwidocznia się w kilku fragmentach, ale szczególnie wart uwagi jest w scenie 

zaparcia się Piotra, po którym następuje prawdziwy i głęboki żal oraz pokuta.  

 
Rzewliwie płacząc z nieszczęsnego schodzi 

Pałacu, tam gdzie lejąc łzy obfite 

Duch go prowadzi, troskliwy w nich brodzi 

A lamentując na się, pospolite 

Oblewa drogi, z miasta precz uchodzi 

Długo po nocnych błędach, gdy na skryte 

Miejsce natrafi w jaskini strapiony 

Pocznie łkać zbytnim żalem obciążony. 

 

Z upadku one z oczu mych gorzkości 

Łez wytoczyły, nich się chojnie leją, 

Niech mię omyja z moich nieprawości, 

Niech na nieszczęsny upad mój boleją. 

Gdy ich nie stanie, niech moje wnętrzności 

W zamianę łez krwią i żywotem zieją. 

Zebym wytępek mój śmiercią wetował 

Pana mojego, który mię miłował81.  

 

Postać świętego Piotra zostaje ukazana w kontekście sądu ostatecznego, który badacze podają 

jako exemplum wniosku moralizatorskiego.  

 
Kiedy się świata wszytkiego kronika 

Otworzy w straszny sąd sprawiedliwości, 

Na ten czas sprawy każdego grzesznika 

I skryte myśli wynidą z ciemności  

Na światło, jako z nocy dzień wynika, 
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Tam każdy słuszną nagrodę swych złości 

Odbierze, a kaźń nie minie go pewnie,  

Jeżeli teraz nie opłacze rzewnie. 

 

Jeżeli Piotra powodem Swiętego 

Omywając swe łzami nieprawości, 

Z oziębłych piersi i opoczystego 

Serca przez wnętrzną skruchę, łez z chojności 

Nie wzbudzi, i nie odmieni Sędziego 

Surowej twarzy teraz ku litości, 

Nie ujdzie potem iecznej śmierci trwogi, 

Kiedy osttni przyjdzie nań dzień srogi82. 

 

Element moralizatorski z wyraźnie wyeksponowaną aplikacją nie przesłania do końca 

autonomicznej semantyki budujących go składników83. Najważniejszą cechą utworów 

mesjadowych było doprowadzenie odbiorcy do współprzeżywania i współodczuwania.  

Utwór Szymona Gawłowickiego posiada wszystkie najważniejsze cechy mesjady, a część 

pasyjna, która zajmuje największą część utworu prowadziła ówczesnych czytelników do 

pełnego spełnienia, czyli współcierpienia w męce Pańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
81 Gawłowicki, pieśń XIV, oktawa 93,98 
82 Gawłowicki, pieśń XIV, oktawa 103,104 
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Podsumowanie i wnioski 
  

Mesjada Szymona Gawłowickiego „Jezus Nazareński, Syn Oyca 

Przedwiecznego Wcielony; albo Ieruzalem niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku 

duchownego opisana...” przedstawia opisane i uzupełnione przez autora wydarzenia 

przedstawione w „Pismie Swiętym”, ukazujące życie, mękę i ofiarę Chrystusa. Autor wybiera 

tylko niektóre zdarzenia, dokonuje dość znacznych „przeskoków” akcji, jego strategii nie 

determinuje dążenie do całościowej eksploatacji ewangelicznych wątków. SKĄD Gawłowicki 

prezentuje wybrane przez siebie zdarzenia, dostosowując się do głównego wątku w fabule 

swojego dzieła, czyli do historii życia Jezusa, ze szczególnym uwzględnieniem motywu pasji. 

Utwór Szymona Gawłowickiego ukazał się w 1686 roku jako przedostatnia  

z wymienionych wcześniej w mojej pracy siedmiu barokowych mesjad. Autora „Jezusa 

Nazareńskiego...” nie można zatem uznać za inicjatora, ale raczej za kontynuatora tradycji 

mesjadowych w XVII wieku. 

„Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; albo Ieruzalem 

niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana...” spełnia wszelkie wymogi, 

wyróżniki oraz funkcje przypisywane mesjadom siedemnastowiecznym, zarówno jeśli chodzi 

o treść jak i formę poertycką dzieła (epos). Istotne jest jednak wskazanie na pewne różnice  

w stosunku do innych utworów mesjadowych. Poemat napisany oktawą Szymona 

Gawłowickiego (i Walentego Odymalskiego) jest tzw. pełną mesjadą, ponieważ ukazuje życie 

Jesusa od narodzin aż do śmierci. Natomiast dzieła pozostałych autorów to tylko mesjady 

pasyjne, których głownym tematem jest droga krzyżowa. W eposie Szymona Gawłowickiego, 

największą część poematu zajmuje pasja (księgi XIII-XX), dlatego droga krzyżowa, jako 

najważniejszy z tematów.  

Bohaterowie „Jezusa Nazareńskiego” ukazani zostali na tle wydarzeń z życia  

i męczeńskiej śmierci Chrystusa. Wyjątkowe miejsce w mesjadzie Szymona Gawłowickiego 

zajmuje Maryja oraz związany z nią motyw współcierpienia w męce Pańskiej.  

Utwór Gawłowickiego zawiera liczne szerokozakrojone opisy, typowe dla 

utworów epickich. Najwięcej z nich ukazuje ważne dla wiernych obrazy raju, czyśćca, piekła 

czy nieba. Opisy te odpowiadja XVII-wiecznym wyobrażeniom o pośmiernym życiu 

człowieka i pełnia ważne funkcje edukacji religijnej wiernych.  



 44 

Mesjady spełniały w XVII wieku różne funkcje, z których najważniejsze były 

cztery: refleksyjna, medytacyjna, moralistyczna i dydaktyczna. Wszystkie znajdują swój 

wyraz w mesjadzie Szymona Gawłowickiego i realizowane są zarówno na planie treści, jak  

i formy. 

Utwory mesjadowe powstały jako typ literatury religijnej w barokowej kulturze. 

Badacze, zajmujący się kulturą barokową, twierdzą, że mesjady są znakiem wspólnoty wiary, 

myśli i wyobrażeń, świadectwem zastosowania retorycznych reguł i funkcjonujących 

ówcześnie poetyckich zasad budowy wypowiedzi.  

W XVII wieku utwory religijne, w tym również mesjady, nazywane także 

chrystiadami lub jezuidami, zyskały ogromną popularność. Dzięki mesjadom ówcześni 

odbiorcy doświadczali wspólnotowego uczestnictwa w sferze sakralnej i estetycznych doznań 

 i wzruszeń. 

 „Jezus Nazareński, Syn Ojca Przedwiecznego wcielony, abo Jeruzalem 

niebieska przezeń wyzwolona...” Szymona Gawłowickeigo jest typowym przykładem 

mesjady epoki baroku. 

Pod względem struktury i treści utwor Szymona Gawłowickiego łączy się z 

„Rajem utraconym” i „Rajem odzyskanym” Johna Miltona, dlatego ich nazwiska często są 

łączone, a ich utwory porównywane w badaniach komparatystycznych. Milton znacznie 

bardziej niż Gawłowicki skupia się jednak na obrazie raju i wplata w tekst mnóstwo 

motywów antycznych, których w „Jezusie Nazareńskim” nie ma prawie wcale. 

 Mesjada jako utwór siedemnastowieczny jest przedstawicielem niezwykle 

bujnego okresu w literaturze polskiej jakim była epoka baroku. 
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Summary. 

„Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; 
Albo Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchowego 
opisana...” written by Szymon Gawłowicki as an example of seventeenth 
century mesjada 
 
 

Mesjada – it is a kind of literature, which shows the life and death of Jesus 

Christ. Mesjada came into being during the baroque period. The word mesjada comes from 

the word Mesjasz, which means Jesus in  the Polish language.  In Polish literature from the 

XVII century religious literature was very popular and at that time mesjada came into being. 

There are seven similar types of this kind of literature in Poland.  

The biggest and most famous is the story written by Szymon Gawlowicki in 

1686. His composition is very often compared to “Paradise lost” and “Paradise regained” 

which was written by John Milton. Events ilustrated in mesjada written by Szymon 

Gawlowicki are taken from the “Holly Bible”, but the author added some parts from his 

imagination. 

The most important part of mesjada by Szymon Gawlowicki is in areas relating 

to crucyfixsion. The main character of this kind of literature is Jesus Christ, but in the story 

we can find other characters whom are well known from the “Holly Bible”. 

There are several tasks of mesjada, for example: meditation, reflection, morality 

and didacticism. For people who lived at that time in history we now call baroque, 

compositions like mesjada were very important.  

The most important of them was to take a part in the events similar to those 

from the “Holly Bible”, especially the part about  the death of Jesus Christ. People who took 

part should feel a community in sacred and aesthetic sensations and emotions.    

 „Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; albo Ieruzalem 

niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchownego opisana” wrtitten by Szymon 

Gawlowicki has all the areas which can say to the reader that it is a real mesjada. 
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