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„Čia žmogus atveria akis tam, kas yra, 
kas buvo, kas bus.“ 
Petro skargos laidotuvių pamokslų ypatumai

a n o ta C i j a . siekiant atskleisti pamokslo žanro tekstų ypatumus, straipsnyje anali-
zuojami penki Petro skargos laidotuvių pamokslai ir su jais siejamas pamokslas apie 
mirtį. dviejuose laidotuvių pamoksluose, sakytuose mirus Lenkijos karalienėms, 
aptariamas onos jogailaitės, politikės, vaizdinys ir pamaldumas kaip vienas svar-
biausių to meto asmens bruožų. trijuose pavyzdiniuose laidotuvių pamoksluose 
ir pamoksle apie mirtį skarga svarsto svarbiausias mirties akivaizdoje kylančias 
temas, kurias vėliau įmantriai plėtos kiti pamokslininkai. viena įdomiausių temų, 
siejančių šiuos pamokslus, yra kūno tema. 

r e i k Š M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  pamokslininkystė; laidotuvių pamokslai; retorika; Baro-
kas; dorybės; mirtis.

Proginiai pamokslai laikomi įdomiausia, originaliausia pamokslininko jėzuito 
Petro skargos (Piotr skarga, 1536–1612) kūrybos dalimi. straipsnio objek-
tas – penki laidotuvių pamokslai: „Pamokslas Lenkijos karalienės onos1, pas-
kutinės jogailų namų palikuonės, laidotuvėms“ („kazanie na pogrzebie kro-
lowey Polskiey anny, ostatniego potomka domu iagielowego“)2, „Pamokslas 
Lenkijos ir Švedijos karaliaus zigmanto vazos žmonos onos habsburgaitės 

1 ona jogailaitė (anna jagiellonka, 1523–1596) – Lenkijos karalienė (1575–1587), Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio stepono Batoro (1533–1586) žmona, Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto augusto (1520–1572) sesuo.

2 Pirmąkart šis pamokslas išspausdintas rinkinyje Kazania na niedziele y swięta calego roku 
(kraków, 1597).
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laidotuvėms“3 („kazanie na pogrzebie krolowey Polskiey anny z rakus, żony 
zygmunta trzećiego, Polskiego y szwedzkiego krola“) ir trys pavyzdiniai lai-
dotuvių pamokslai („Pogrzebne kazanie pierwsze, Pogrzebne kazanie wtore, 
Przy pogrzebie pana wielkiego, kazanie pogrzebne trzećie“). tematiškai su 
šios grupės pamokslais sietinas ir „Pamokslas apie mirtį, kuris tinka ir lai-
dotuvėms“ („kazanie o smierći, ktore się y na pogrzeby przyda“) iš skyriaus 
„Pamokslai apie keturis paskutinius dalykus“ („kazania o czterech koncach 
ostatnich“)4.

straipsnio tikslas – atskleisti skargos laidotuvių pamokslų ypatumus lygi-
nant juos su Xvii a. i-osios pusės Ldk pamokslininkų to paties žanro tekstais, 
kreipiant dėmesį į struktūrą, kuriamų velionių (šiuo atveju moterų karalienių) 
paveikslų ypatumus, analizuojamas temas, vartojamas kalbos priemones. ka-
dangi skargos pavyzdiniuose laidotuvių pamoksluose įdomiai svarstomos su 
ars moriendi ir ars vivendi siejamos temos, kiti pamokslininkai jais naudojosi 
kaip pagalbine medžiaga. 

dobrosława Platt, pasitelkusi graikų dramaturgo Menandro (42–apie 
291 m. pr. kr.) schemą apraudojimas–gyrimas–guodimas5, gana išsamiai iš-
analizavo skargos laidotuvių pamokslus, sakytus mirus karalienėms. visgi 
tyrėjai daugiau dėmesio yra skyrę skargos Seimo pamokslams (Kazania se-
jmowe, 1597), Šventųjų gyvenimams (Żywoty świętych, i leid. 1579) bei ki-
tiems jo teologiniams veikalams6. Įvairių leidinių, skirtų skargos biografijai, 

3 ona habsburgaitė, ona austrė (anna habsburżanka, anna austriaczka, anna rakuszanka, 
1573–1598) – karalienė, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio zigmanto 
vazos (1566–1632) žmona, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio vladislovo 
vazos (1595–1648) motina.

4 antrasis laidotuvių pamokslas ir trys pavyzdiniai laidotuvių pamokslai bei pamokslas apie 
mirtį pirmąsyk išspausdinti rinkinyje Kazania o siedmi sakramentach Kośćioła S. Katolic-
kiego (kraków, 1600).

5 dobrosława Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku: Z dziejów prozy staro-
polskiej, wrocław [i in.]: zakład narodowy im. ossolińskich, wydawnictwo, 1992, p. 55–72.

6 Mirosław korolko, O prozie Kazań sejmowych Piotra Skargi, warszawa: instytut wydawniczy 
Pax, 1971; Mirosław korolko, janusz tazbir, „wstęp“, in: Piotr skarga, Kazania sejmowe, 
opracował janusz tazbir przy współudziale Mirosława korolko, wydanie piąte uzupełnione, 
wrocław [i in.]: zakład narodowy im. ossolińskich, wydawnictwo, 1995, p. iii–XCviii; 
janusz tazbir, Piotr Skarga: Szermierz kontrreformacji, warszawa: Pw wiedza Powszechna, 
1978; stanisław obirek, Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ, kraków: 
wydawnictwo waM, 1994; katarzyna kiszkowiak, W kręgu topiki hagiograficznej: „Żywoty 
świętych“ Piotra Skargi, kraków: Collegium Columbinum, 2008.
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kūrybinei veiklai, buvo išleista 2012-aisiais, kurie, minint jo 400-ąsias mirties 
metines, buvo paskelbti skargos metais.

L a i d o t u v i ų  P a M o k s L a i ,  s k i r t i  k a r a L i e n Ė M s 

skargos laidotuvių pamokslai, sakyti mirus karalienėms, yra vieni pirmųjų 
šio žanro tekstų, tad neišvengiamai turėjo įtakos kitiems autoriams. Pasak 
Mie czysławo Brzozowskio, šie du skargos tekstai yra originaliausia jo kūrybos 
dalis, o laidotuvių pamokslas karalienei onai laikomas geriausiu jo pamoks-
lu7. jie turi visas Menandro išskirtas laidotuvių kalbos dalis (apverkimas ir 
skundas dėl mirties – lamentatio, mirusio asmens pagyra – laudatio, paguoda 
ir pamokymas – consolatio)8. tai gražiai liudija laidotuvių pamokslo, sakyto 
Lenkijos karalienės onos laidotuvėse, pradžia: „dera pamaldų žmogų po mir-
ties girti ir jo dorybių pavyzdį žmonėms iškelti, ir jo gerumą amžinu atminimu 
pagerbti bei gailėti ir verkti dėl jo mirties.“9

Paprastai pamokslininkai, girdami velionį, remdavosi įprasta žmogaus gy-
rimo schema: iš pradžių pašlovinama giminė, po to pagiriamas velionio gyve-
nimas, apibūdinama mirtis ir viskas, kas įvyko po jos10. Laidotuvių pamoks-
luose kuriamas moterų paveikslas mažai kuo skiriasi: akcentuojamos panašios 
savybės bei dorybės, tik Baroko epochoje daugiau dėmesio skiriama uoliam 
velionės pamaldumui ir įvairioms jo raiškos formoms. skargos pamoksluose 
velionės išsiskiria savo padėtimi – abi yra karalienės, tad ir kalbėjimas apie 
jas yra išskirtinis. skarga gana nuosekliai pasakoja apie karalienių gyvenimus, 

7 Žr. Mieczysław Brzozowski, „teoria kaznodziejstwa“, in: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, 
t. 2, cz. 1, Lublin: towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1975, 
p. 386, 388.

8 dobrosława Platt, op. cit., p. 55.
9 „Godzi ſię po śmierci człowieka pobożnego chwalić: i przykład cnot jego ludziom zoſtawić: 

i pamiątką wieczną dobroć jego uczcić: i żałować a płakać śmierci jego.“ Cituota iš: Piotr 
skarga, Kazania przygodne i pisma rożne W. X. Piotra Skargi Societatis Jesu na małe tomiki 
podzielone. Według ostatniey (Roku 1738) czwartey, Wileńskiey edycyi, na nowo, już to 
piąty raz, wychodzące, t. 2, [Połock]: z drukarni Połockiey Collegii societatis jesu, 1808, 
p. 176 (toliau cituojant nurodoma SKP ir puslapis).

10 Žr. dobrosława Platt, op. cit., p. 47 bei Marek skwara, O dowodzeniu retorycznym w pols-
kich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, szczecin: wydawnictwo naukowe 
uniwersytetu szczecińskiego, 1999, p. 297.
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nors laidotuvių pamoksluose, sakytuose mirus kilmingoms moterims, jų bio-
grafijoms skiriama nedaug dėmesio. 

skarga, kaip įprasta laidotuvių pamokslo žanrui, pasitelkia nuo antikos 
laikų žinomą savaime vertingos kilmės topą, tačiau nepripažįsta mirusiojo 
dorybių aprašymo pagal jo giminės narių nuopelnus11, skirtingai negu vė-
lesniuose Xvii a. laidotuvių pamoksluose, kuriuose atpažįstama ir dorybių 
paveldėjimo koncepcija, ir jos atsisakymas. Xviii a. ii-osios pusės laidotuvių 
pamoksluose dažniausiai griežtai atsisakoma girti protėvius, nes akcentuoja-
ma asmens atsakomybė už paveldėtą iš protėvių kilmę.

apie karalienę oną jogailaitę pradedama kalbėti tik po gana ilgos lamenta-
tio dalies: „ne tik visiems buvo naudinga, ir respublikai, ir savo pavaldiniams 
buvo kaip Motina, bet šią gerų vyresniųjų dorybę paėmė iš savo protėvių ir 
ja užbaigė jų giminę kaip paskutinė palikuonė“12 (SKP, 183). nors skarga 
akcentuoja karalienės onos kilmę iš jogailos („ta karalienė ona yra jogailos 
provaikaitė“13 (SKP, 183)) ir smulkiai aptaria tolesnius garbingus protėvius, 
nurodydamas jų vardus, išskirdamas ypatingus vieno ar kito protėvio nuopel-
nus, jis atsiriboja nuo jos kilmės ir iškelia asmenines savybes. dar griežčiau savo 
požiūrį skarga išsako laidotuvių pamoksle, skirtame karalienei onai habsbur-
gaitei: „nenoriu tuo užsiimti ir tam laiką gaišti, ką jau kiti išsamiai papasakojo, 
o pasauliečiai apie tai geriau kalbėti moka“14 (SKP, 207). jis vienu sakiniu su-
geba atskleisti velionės karališką kilmę: „Šios mūsų ponios protėvis buvo ven-
grijos ir Čekijos karalius vladislovas15, Žygimanto i16 brolis, o ji gimė iš impe-
ratoriaus ferdinando17, vedusio karaliaus vladislovo dukterį, sūnaus karolio18“ 

11 dobrosława Platt, op. cit., p. 148.
12 „nie tylo wſzystkim pożyteczna, i rzeczypoſpolitey i poddanym ſwoim jako Matka była: 

ale tę cnotę przełożonych dobrych, z przodkow ſwoich wzięła, i oną rodzay ich jako oſtatni 
potomek zamknęła“ (čia ir toliau iš senosios lenkų kalbos vertė straipsnio autorė).

13 „Prawnuczka jeſt jagiełła ta anna królowa.“
14 „niechcę ſię na tym bawić i czaſu trawić, co drudzy ſzeroko już powiedzieli, a świeccy o 

tym lepiey mówić umieją.“
15 vladislovas ii jogailaitis (vladislav ii jogellonský, 1456–1516) – Čekijos (nuo 1471) ir 

vengrijos (nuo 1490) karalius.
16 Žygimantas senasis (zygmunt i stary, 1467–1548) – Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos 

karalius.
17 ferdinandas i (ferdinand i, 1503–1564) – Šventosios romos imperatorius (nuo 1556).
18 karolis ii (karl ii, 1540–1590) – austrijos erchercogas.
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(SKP, 208)19. svarstydamas kilmės klausimą, skarga iškelia ir žmogaus pri-
gimties temą, ypač rūpėjusią Baroko pamokslininkams: 

tačiau [žmonių] padermė bei tai, kas nuo mūsų nepriklauso ir ką gimdami gauna-

me, žmogui šlovės nesuteikia, jeigu pats savo valia ir darbu už dorybes nepasiekia 

šlovės. kai viešpats dievas sukūrė dangų ir žemę, ir visa, kas juose yra, išskyrus 

angelus ir žmogų, pavadino visa tai gẽra ir labai gẽra. Bet kai sukūrė žmogų, jo ne-

pavadino geru, kad [dievo] įsakymas liktų šventas ir [žmogus] jį vykdytų. Geri yra 

saulė ir žvaigždės, žemė ir jūra, ir visi žvėrys, savęs nevaldantys ir neturintys proto, 

o [geri] todėl, kad juos sukūrė geras ir išmintingas dievas. o protingas žmogus, 

valdantis savo valią, dėl savo padermės ir dėl to, ką gimdamas pats to nežinodamas 

gauna, negali būti giriamas.20 (SKP, 208)

Šioje įdomioje citatoje atskleidžiama nuodėminga žmogaus prigimtis ir 
iškeliama laisva valia – galimybė rinktis, siekis tapti teisingu žmogumi. nutei-
sinimo, laisvos valios temos buvo svarstytos tridento Bažnyčios susirinkimo 
vi sesijoje (1547) (dekretas apie nuteisinimą Decretum de justificatione), kur 
teigiama, kad nuteisinimas prasideda su dievo malone ir žmogus negali be 
dievo malonės savo laisva valia pasiekti teisingumo21. kita vertus, šie svarsty-
mai sietini ir su scholastine teologija22.

19 „władyſ ław Brat zygmunta pierwſzego, węgierſki i Czeſki król, pradziadem był tey Pani 
naſzey, która ſię z karolusa ſyna ferdynanda Cesarza, który za żonę miał córkę króla 
władyſ ława, urodziła.“

20 „Lecz rodzay, i to na co nie robim, a ſamym ſtworzeniem bierzem, cale chwalebnego nikogoż 
nie czyni: jeśli ſam z woli i pracy ſwey, w cnotach chwały nie doſtaje. Gdy Pan Bóg ſtworzył 
niebo i ziemię i co na nich jeſt, okrom anjołow i człowieka, nazwał ono wſzyſtko dobrym 
i barzo dobrym. ale gdy człowieka ſtworzył, nie nazwał go dobrym: ażby był zakon święty 
jego i roſkazanie wypełnił. dobre jeſt ſ łońce i gwiazdy, ziemia i morze, i wſzyſtkie beſtye, 
które ſobą nie władną, i rozumu nie mają: ale ſamym tym, iż je dobry Bóg i mądry ſtworzył. 
a rozumny człowiek, który wolą ſwoją władnie: ſamym ſtworzeniem i tym co z rodzaju, ſam 
o tym niewiedząc, bierze: zaleconym być nie może.“

21 Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst łaciński i polski, t. iv (1511–1870): Lateran V, 
Trydent, Watykan I, układ i opracowanie ks. arkadiusz Baron, ks. henryk Pietras sj, kraków: 
wydawnictwo waM, 2005, p. 292–293.

22 Plg. tomo akviniečio mintį iš jo veikalo Teologijos santrauka (Compendium theologiae) apie 
dievo asmenį: „dievas bet kuriuo būdu yra savasis gerumas ir esmingai geras. o paprasti 
kūriniai nėra visiškas savasis gerumas – tiek dėl to, kad jie nėra savoji esatis, tiek ir dėl to, 
kad krypsta į ką nors išoriška kaip galutinį tikslą. dėl sudėtinių substancijų aišku, kad jos 
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skarga svarstymus apie kilmę pabaigia šia išvada: „Giminė giriama tik tada, 
jeigu jos protėviai pamaldūs ir šlovingi, kad jiems būtų galima sakyti šiuos 
žodžius: tepalaimina tave dievas, nes esi gero ir teisingo, ir bijančio dievo, 
ir duodančio išmaldas tėvo sūnus“23 (sPk, 208), o kaip argumentą pasitelkia 
tobito knygą24 (tob 9, 6: „jį [tobiją] laimindamas, [Gabaelis] tarė: „Geras ir 
kilnus sūnau, sūnau gero ir kilnaus tėvo, doro ir geros širdies žmogaus!“).

Pasak dobrosławos Platt, minint abi karalienes, atskleidžiami skirtingi 
jų vaidmenys: ona jogailaitė išskiriama kaip karalienė, o ona habsburgai-
tė – kaip motina ir žmona25. skarga, girdamas oną jogailaitę, kuria naują 
moters politikės vaizdinį. toks kilmingosios paveikslas buvo retas laidotuvių 
pamoksluose. Paprastai pamokslininkai, skirdami pamokslą kilmingajai, ją 
apibūdindavo kaip gerą žmoną, motiną ir pamaldžią tikinčiąją. Pavyzdžiui, 
Ldk pamokslininkas jėzuitas jokūbas olševskis (jakub olszewski, apie 1585–
1634) laidotuvių pamoksle „Liūdesys mirus Šviesiausiai Lenkijos karalienei, 
Lietuvos kunigaikštienei konstancijai“26, skirtame karalienei konstancijai 
habsburgaitei (1588–1631), karaliaus zigmanto vazos antrajai žmonai, patei-
kia, kaip įprasta Baroko epochoje, daugiau įspūdingų pavyzdžių, palyginimų, 
alegorijų, o ne konkrečių faktų apie karalienę. Pamokslininkas apsiriboja tik 
viena laidotuvių pamokslo dalimi – consolatio. tai liudija pats pavadinimas 
ir pamokslo dalys: „apskritai mūsų respublikos liūdesys“, „jo didenybės ka-
raliaus, mūsų mieliausio pono, liūdesys“, „Šviesiausių karališkų palikuonių, 

niekaip nėra savasis gerumas. vadinasi, tik vienas dievas yra grynasis gerumas ir esmingai 
geras, o kiti esiniai gerais vadinami tada, kai jame kaip nors dalyvauja.“ Cituota iš: tomas 
akvinietis, Filosofijos traktatų rinktinė, iš lotynų kalbos vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė 
romanas Plečkaitis, vilnius: Margi raštai, 2009, p. 287. 

23 „to tylo ma rodzay zalecenie, gdy kto pobożne i ſ ławne ma przodki, iż mu rzec ſię one ſ łowa 
mogą: Błogoſ ławci Pan Bóg: boś ſyn dobrego oyca i ſprawiedliwego, i bojącego ſię Boga, i 
czyniącego jałmużny.“

24 Cituojant Šv. raštą čia ir toliau remiamasi šiuo leidimu: Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis 
Testamentas; vertimas iš hebrajų, aramėjų ir graikų k., [senąjį testamentą vertė iš hebrajų, 
aramėjų ir graikų k., pratarmę, įvadus ir st sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prel. 
prof. antanas rubšys; naująjį testamentą vertė iš graikų k., įvadus ir nt sąvokų žodyną 
parašė kun. Česlovas kavaliauskas], vilnius: katalikų pasaulis, 1998.

25 dobrosława Platt, op. cit., p. 62.
26 jakub olszewski, Żałoba po smierći Naiaśnieyszey Konstanciey Xziezny Litewskiey &c. ar-

cyxiezny Rakuskiey w kośćiele Kathedralnym Wileńskim 19. Jul. R. P. 1631 wystawiona, 
przez X. jakuba olszewskiego soc iesu doctora y dźiekana s. theologiey, kośćioła farskiego 
wileńskiego kaznodźieię, vilnae: typis academicis soc. iesu, 1631.
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jo šviesybės senato, bajorų ir paprasto žmogaus liūdesys“ ir „kokia yra šio 
visuotinio liūdesio priežastis“.

skarga argumentuoja moters politikės vaizdinį laidotuvių pamoksle, 
skirtame onai habsburgaitei: „jei, dieve sergėk, karalystė lieka našlaitė ar 
ją užklumpa kokie nors sunkumai, vilties teikia pamaldžios ir išmintingos 
moterys“27 (SKP, 202). Pamokslininkas pateikia ne vieną pavyzdį apie nar-
sias moteris, išmintingai valdžiusias valstybes, tarp jų paminėdamas ir oną 
jogailaitę (žr. SKP, 203). vėlesniuose laidotuvių pamoksluose moterys taip pat 
pavadinamos riteriškomis, supratingomis, padedančiomis savo vyrams gerai 
tarnauti tėvynei: „nors lenkų bajorės ir nėra amazonės, kurios pačios turėjo 
kariauti, bet savo vyrams dėl karinės šlovės, dėl tarnystės tėvynei ir dėl kraujo 
praliejimo už tikėjimą ir teisingumą ne tik netrukdo, bet narsia ir bajoriško 
kraujo kupina širdimi prideda užsidegimo“28, – teigia jėzuitas andrius Mokr-
skis (andrzej Mokrski, 1598–1649) laidotuvių pamoksle, skirtame lenkų vai-
vadai steponui Grudzinskiui (stefan Grudziński, m. 1640). 

susiklosčiusi istorinė situacija ir asmeninio gyvenimo ypatumai – kara-
lienė ona jogailaitė pergyveno tris tarpuvaldžius, ištekėjo vėlai ir vaikų ne-
susilaukė – turėjo įtakos pamokslininko kuriamam jos kaip geros karalienės 
paveikslui. siekdamas sujaudinti savo adresatą, skarga pasitelkia kontrastą – 
karalienės gyvenimą apibūdina kaip sunkų, pilną rūpesčių ir sielvartų, o toks 
jis tarsi netinka karaliams ir kilmingųjų luomui (žr. SKP, 187). Šiuo pavyzdžiu 
pamokslininkas paneigia mintį, kad „didžiausia laimė pasaulyje – būti karaliu-
mi ar karaliene“29 (SKP, 187). Pamokslo pradžioje pamokslininko aptarti šeši 
skirtumai tarp turtuolio ir vargšo mirčių taip pat liudija, kad kilmingo pono ar 

27 „Bo gdy uchoway Boże królewſtwo osierocieje, abo w jakie trudności wpadnie: w niewiaſtach 
pobożnych i mądrych nadzieja zoſtaje.“

28 andrzej Mokrski, Trzy wieże na gruncie Jaśnie Wielmożney Familiey Ich Mośćiow panow 
Grudzynskich od Wielmożnego Iego Mośći pana Stephana Grudzynskiego woiewodźica Raws-
kiego, Uyskiego, Pileckiego [...] wystawione / a przy pogrzebie żałosnym od X. andrzeia 
hączla Mokrskiego, societatis iesu theologa pochwalone w Lowiczu w kośćiele oycow 
Bedrnardynow dnia 27. sierpnia roku 1640, [wilno: druk akad. soc. iesu, 1641?], lap. d³ 
verso. Pateikta nuoroda Osorius de verb. Emanuel. „źe lubo to slachcianki Polſkie / nie ſą 
takimi amaʒonkami / ktoreby ſamy prʒeʒ ſię woyne odprawawać miały / męom iednak 
ſwoim do ſ ławy woienney / do uſ ługi oycʒynie y do ſamego krwie prʒelania ʒa wiarę / y ʒa 
ſprawiedliwość nie tylko nie prʒeſʒkadʒaię / ale męnym y krwią slachecką ʒaprawionym 
ſercem ſerca dodawaią.“

29 „iż to nay więkſze ſzczęście na świecie, królem być abo królową.“
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karaliaus gyvenimas tikrai nėra lengvas. turtingo ir vargšo priešpriešą dažnas 
Baroko pamokslininkas pasitelkia plėtodamas topą, kad prieš mirtį visi yra lygūs.

Pasak skargos, karalienei onai ypač buvo sunku mirus broliui karaliui 
Žygimantui augustui, nepalikusiam jokio įpėdinio: „Būdavo jai tokių dienų, 
kad turėdavo tverti ir nemažą nepriteklių, nežinodama, kuo virtuvę aprūpin-
ti. kartą liko su vieninteliu sidabriniu puodeliu, į kurį iki pat mirties žiūrėjo 
patenkinta, vadindama jį našlaičiu“30 (SKP, 188). Pasak Marios Boguckos, šia 
istorija apie tariamai likusį vienintelį sidabrinį puodelį skarga išpopuliarino 
legendą apie karalienės kęstą skurdą, o ja rėmėsi dar ir XiX a. istoriografija31. 

Pamokslininkas akcentuoja ypatingą karalienės meilę tėvynei: „[ji] ne tik 
nepakenkė šiai karalystei ir savo žmonėms: bet nepaprastai mylėdama savo 
tautą buvo jiems ypač naudinga, gausino ir jų ramybę, ir gėrybes, ir ištrauk-
davo iš didelių sunkumų“32 (SKP, 182–183). Laidotuvių pamoksle pateikiami 
konkretūs pavyzdžiai, liudijantys velionę buvus ištikimą savo tėvynei karalie-
nę. karalienės santuoka su steponu Batoru traktuojama kaip herojiškas poel-
gis, nes taip ji atsisakė savo skaistybės ir „šia santuoka grąžino karalystei taiką 
ir vienybę“33 (SKP, 188). Pasak skargos, karalienė „labai brangino skaistybę 
ir norėjo ją išlaikyti iki mirties“34 (skP, 187). Pamokslininko pateiktas pavyz-
dys apie šv. Pulcheriją (399–453)35, romos imperatoriaus arkadijaus dukrą, 
buvusią ypač pamaldžią, savo skaistybę pažadėjusią dievui bei taip pat val-
džiusią romos imperiją, suteikia karalienės paveikslui tikroviškumo ir labiau 
įtikina skaitytoją. skarga iškelia onos jogailaitės kaip karalienės svarbą ren-
kant karalių po stepono Batoro mirties. siekdamas kuo tikroviškiau perteikti 
įvykius, pamokslininkas primena, kad klausytojai taip pat buvę liudininkai: 
„visi atsimenate geriau“36 (SKP, 189), o karalienės ryžtą, tvirtą nuomonę dėl 

30 „Przychodziły na nią takie czasy, iż w niedoſtatku niemałym zoſtawać musiała, niewiedząc 
czym i kuchnią opatrzyć. raz nie zoſtała jedno przy jednym kubeczku ſrebrnym, na który 
aż do śmierci, ſierotką go zowiąc, rada patrzyła.“

31 Maria Bogucka, Anna Jagiellonka, wrocław: ossolineum, 1994, p. 161.
32 „która nie tylo ſzkody żadney królewſtwu temu i ludziom ſwoim nie uczyniła: ale osobliwą 

miłośnicą narodu ſwego będąc, wielce im pożyteczna była, i pokoy i dobro ich rozmnażała, 
i z wielkich trudności wyrywała.“

33 „Bo za takim małżeńſtwem, pokoy ſię i jedność królewſtwu wróciła.“
34 „Miłowała czyſtość Panieńſką, i w niey miała wolą zoſtać aż do śmierci.“
35 Pateikta nuoroda: Bar. tom. 6 ir nicephor. lib. 14. Žr. SPK, 189.
36 „wſzyscy lepiey pamiętacie.“
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pasirinkto būsimojo karaliaus (sesers sūnaus) perteikia menamai vykusiu dia-
logu tarp karalienės ir pasiuntinio, mėginančio įtikinti pasirinkti kitą karalių. 
skarga apibendrindamas teigia: „ji buvo tokia tvirta ir taip pasitikėjo viešpačiu 
dievu, bet ne veltui: nes viskas išsipildė“37 (skP, 190). ona jogailaitė skargos 
laidotuvių pamoksle atskleidžiama kaip drąsi, sumani karalienė, dariusi įtaką 
respublikos valdymui38. 

Baroko katalikų tekstuose pilietiškumas neatsiejamas nuo pamaldumo, 
tad ona jogailaitė buvo ne tik tėvynės, bet ir tikėjimo gynėja: „ o tu buvai 
karališko ir krikščioniško gyvenimo pavyzdys“ (SKP, 195). Pasak lenkų tyrėjo 
romano darowskio, „jėzuitai katalikų religiją laikė visuomeninės ir moralinės 
tvarkos pagrindu bei valstybę vienijančiu ir stiprinančiu veiksniu“39. Pamoksle 
karalienės politikės vaizdinį gražiai apgaubia karalienės, pamaldžios katali-
kės, vaizdinys. 

ir ona jogailaitė, ir ona habsburgaitė yra idealaus pamaldumo pavyz-
džiai. skarga, girdamas abi karalienes, iškelia pamaldumą, pasak dobrosławos 
Platt, vieną svarbiausių bruožų, iš kurio kyla likusieji40. nepaisant biografinių 
detalių, tekste skleidžiasi, kaip įprasta Baroko epochoje, šventiesiems pri-
lygstantis pamaldumas, kitos krikščioniškos dorybės. abiejuose laidotuvių 
pamoksluose skarga, pereidamas nuo guodimo prie gyrimo dalies, pradeda 
nuo velionių išugdyto tvirto krikščioniško tikėjimo bei pamaldumo. karalienė 
ona jogailaitė nuo jaunumės „iš savo vyresniųjų išmokusi katalikų tikėjimo 
pamaldumo, ypač jį padidino ir liko jam ištikima“41 (SKP, 185). Panaši mintis 
nuskamba pamoksle, skirtame onai habsburgaitei: „visų dorybių ir pamaldu-
mo pamatas yra katalikų tikėjimas. kadangi be jo niekas, [kad ir] tinkamiau-
siai gyvendamas, negali patikti viešpačiui dievui. kaip ji [karalienė] perėmė 

37 „taka była jey ſtateczność i ufanie w Panu Bogu, a nier próżne: Bo ſię wſzyſtko ziściło.“
38 istorikė Małgorzata duczmal prieina prie išvados, kad „jos [t. y. onos jogailaitės] didžiau-

sias – ar veikiau vienintelis – laimėjimas buvo seserėno pasodinimas į sostą“. Žr. Małgorzata 
duczmal, „ona jogailaitė“, in: Jogailaičiai: [Biografijų žinynas], iš lenkų kalbos vertė Birutė 
Mikalonienė ir vyturys jarutis, vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, 
p. 400. 

39 roman darowski, „zarys filozofii jezuitów w Polsce od Xvi do XiX wieku“, in: Wkład jezuitów 
do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. naukową 
ireny stasiewicz-jasiukowej, kraków–warszawa: wydawnictwo waM, 2004, p. 143.

40 dobrosława Platt, op. cit., p. 71.
41 „od ſtarſzych ſwoich wiary katolickiey nabożeńſtwa przyuczywſzy ſię, dziwnie je rozm-

nażała, i ſtatecznie w nim trwała.“
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katalikų tikėjimą iš protėvių, taip jį saugojo ypač pamaldžiai ir budriai“42 (SPK, 
209). skarga pabrėžia, kad abi buvo tikros katalikės ir nepakentė eretikų, o 
siekdamas įtikinti pateikia pavyzdžių: ona jogailaitė „Interregnum metu, kai 
vienas vaivada norėjo įsteigti [protestantų] bažnyčią ir [įkurdinti] ministrus 
varšuvoje, smarkiai [tam] pasipriešino ir išvijo ministrus, ir visą miestą su jo 
priemiesčiais apsaugojo nuo šio sugedimo“43 (SKP, 186).

Xvii a. ii-osios pusės Ldk laidotuvių pamoksluose visi be išimties minimi 
kilmingieji buvo ypatingo pamaldumo pavyzdžiai. Pamokslininkai nurodo 
tuos pačius pamaldumą išreiškiančius motyvus: asketinį gyvenimo būdą, daž-
ną lankymąsi bažnyčioje, ilgas maldas, pamaldumą skatinančių knygų skai-
tymą. karalienių pamaldumą skarga nusako panašiai, anot jo, ona jogailaitė

[...] daug valandų praleisdavo melsdamasi ir bažnyčiose, ir pagal įprotį, [atsi-

žvelgdama] į moterišką jėgą. Paprastai kasdien aštuonias valandas ryte ir per miš-

parus praleisdavo bažnyčioje melsdamasi. tad man dalyvaujant, Popiežiaus legatas 

Portikas44, stebėdamasis tokiu įkarščiu, ją barė, kad rūpintųsi savo sveikata. o pas-

ninkų metu ir 40 valandų meldėsi, dieną ir naktį, ištvėrė ir kitas dvi naktis, mažai 

kur išeidama. tomis didžiomis dienomis, ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį, 

net iki sekmadienio griežtai pasninkavo: ir tarp žmonių [likdavo] neatpažinta, 

tarsi kažkokia neturtėlė, o kartais net iki alpimo pasilikdavo bažnyčioje, visada 

varšuvoje pas bernardinus.45 (SKP, 186) 

apie onos habsburgaitės maldingumą skarga kalba taip:

42 „fundament cnot wſzyſtkich i pobożności jeſt, katolicka s. wiara. Bo bez niey nikt w 
naylepſzym żywocie podobać ſię Panu Bogu nie może. którą ona jako od przodkow ſwoich 
wzięła: tak jey też z wielkim nabożeńſtwem i oſtróżnością dochowała.“

43 „Pod Interregnum, gdy jeden wojewoda w warszawie zbor i miniſtry zakładać chciał: mo-
cnie ſię ſprzeciwiła, i miniſtry wygnała, i miaſta wſzyſtkiego z jego przedmieſzczany od tey 
ſkazy obroniła.“

44 vincenzo dal Portico – apaštalinis nuncijus Lietuvoje ir Lenkijoje 1567–1573 m.
45 „na modlitwie i w kościołach wiele godzin, i nad zwyczay i ſiłę niewieścią, trawiła. Poſpolicie 

co dzień ośm godzin rano i na nieſzporze w kościele modląc ſię przebyła. tak, iż przy mojey 
przytomności, Papieſki Legat Porticus barzo ſię takiey gorącości dziwując, o to ją karał, aby 
zdrowie ſwoje na baczeniu miała. a czaſow poſtnych, i modlitew 40. godzin, dzień i noc, 
i drugdy dwie nocy, mało co wychodząc, przetrwała. w one wielkie dni, Czwartek, Piątek 
i sobotę, aż do niedziele ſurowie pościła: i między pospólſtwem nieznajomą jako uboga 
jedna, aż drugdy do omdlenia, w kościele zoſtawała: zwłaſzcza w warſzawie u Bernardynow.“
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[...] tik atsikėlusi leido laiką melsdamasi ir skaitydama religines knygas, niekam 

tuo laiku neleisdama užeiti. Prieš šv. Mišias paprastai su nuodėmklausiu truputį 

pasikalbėdavo apie išganingus dalykus, po to visada išklausydavo dvejų mišių, 

vienų – už gyvuosius, kitų – už mirusiuosius. tą darė ir keliaudama. Paskui da-

lyvaudavo pasitarimuose ir priėmimuose, ir vis dėlto dar vieną valandą prieš pietus 

ištaikydavo maldai. Po pietų ketvirtą valandą niekada nepraleisdavo mišparų, o per 

vigilijas ir šventes visada klausydavo giedamų mišparų. Po vakarienės prieš mie-

gą niekada neatsisakydavo savo sąžinės ataskaitos ir maldos. dukart per mėnesį 

pamal džiai maitindavosi mūsų išganytojo kūnu ir krauju.46 (SKP, 211)

vėlesniuose Baroko laidotuvių pamoksluose ypatingas asmens pamaldu-
mas vis dažniau reiškiamas kūniškais ženklais – kūno marinimu, plakimu, 
kankinimu, tačiau tai dar nebuvo būdinga skargos retorikai. 

Pamaldaus žmogaus paveikslą papildo ypač svarbi dorybė – išmaldų davi-
mas – viena populiariausių katalikiškų laidotuvių kalbų „bendrųjų vietų“47. vi-
suose laidotuvių pamoksluose aptariant mirusiųjų dorybes ypač akcentuotas 
išmaldos davimas kaip turto atsisakymas. estera Lasocińska neturto, skurdo 
temą išskiria kaip vieną populiariausių lenkų Baroko literatūroje48. Laido-
tuvių pamokslininkai, aiškindami apie būtiną išmaldos davimą, dažniausiai 
remiasi tobito knyga. skarga savo antrame pavyzdiniame laidotuvių pamoksle 
taip pat cituoja tobito knygą: „iš tikrųjų išmalda visiems, ją duodantiems, 
yra vertinga atnaša aukščiausiojo akivaizdoje“ (tob 4, 11) ir „išmalda [...] 
išgelbsti žmogų nuo žengimo į tamsiąją buveinę“ (tob 4, 10)49 (SKP, 158). 
ona habsburgaitė buvo ypač gailestinga – ją taip išauklėjo jos pamaldi motina  

46 „skoro wſtawſzy, na modlitwie i czytaniu nabożnych książek czas trawiła, żadnemu ſię w ten 
czas nachodzić nie dopuſzczając. Przed ſ łuchaniem ofiary s. pospolicie z spowiednikiem o 
rzeczach zbawiennych cokolwiek rozmawiała; potym dwu zawżdy Mſzy ſ łuchała, jedney za 
żywe, drugiey za umarłe. Co i w drodze czyniła. Potym na odprawach i ſ łuchaniu zasiadała, a 
jednak jeſzcze drugi czas do modlitwy przed obiadem ſobie ſposabiała. Po obiedzie o czwartey 
z południa, nigdy nieſzpornych godzin nie omieſzkała, a w wigilie i święta zawżdy śpiewanego 
nieſzporu ſ łuchała. Po wieczerzy nigdy rozbierania ſumnienia ſwego i modlitwy przed ſpaniem 
nie zaniechała. dwakroć na miesiąc, Ciałem się i krwią zbawiciela naſzego nabożnie karmiła.“

47 Marek skwara, op. cit., p. 471–472.
48 estera Lasocińska, „Cnota sama z madrością jest naszym żywotem“: Stoickie pojęcie cnoty 

w poezji polskiej XVII wieku, (Studia Staropolskie, Series Nova, t. vi (LXii)), warszawa: 
wydawnictwo iBL, 2003, p. 116.

49 „jałmużna jeſt wielkie ufanie tym, którzy ją czynią“, „jałmużna wyzwala od grzechu.“
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erchercogienė50: „buvo įpratusi maitinti kas savaitę 12 vargšų, o per didžią-
sias šventes 24 [vargšus], kuriems pati patarnavo, juodus aprūkusius puodus 
ir katilus naudojo, pati skyrė ir dalijo, pati pjaustė ir davė, labai noriai tarsi 
pačiam kristui tarnaudama“51 (SKP, 212–213). ona jogailaitė taip pat buvo 
dosni: šelpė bažnyčias, vienuolynus, ligonines, akademiją (sPk, 192).

skargos karalienių paveikslus užbaigia išskirtos panašios savybės ir gero-
sios mirties vaizdas. ona jogailaitė „buvo didžiai paprasta ir iš visos širdies 
nuoširdi moteris, niekam klastos ir apgaulės bei nuostolio nei linkėjo, nei 
darė“52 (SKP, 192), priešams niekada neatsilygindavo blogu, buvo meili ap-
linkiniams, tinkamai rūpinosi namais, mirusiesiems rodė tinkamą pagarbą 
(SKP, 192). ona habsburgaitė buvo ypač nusižeminusi, būdama karalienė 
tapatinosi su vargšais (SKP, 213), buvo itin gera žmona, tinkamai prižiūrėjo 
namus, šeimos narius, jaunuomenę auklėjo taip, tarsi gyventų vienuolyne 
(SKP, 213–214), kartu buvo išmintinga, aštraus proto, valdydama laikėsi tei-
singumo (SKP, 214), taip pat buvo drąsi, nes nepabijojo kartu su vyru plaukti 
į Švediją ir narsiai ištvėrė šią pavojingą kelionę (SKP, 215–216). Ypatingą ka-
ralienės dorumą pamokslininkas atskleidžia pasitelkdamas antitezę: „Būdama 
tokia puiki ir didi karalienė, jauna ir žydinčio grožio, ji nesimėgavo jokiais 
karališkais malonumais ir pramoginiais žaidimais. tik vieną kartą per metus 
su savo panelėmis kažką panašaus sau leido: bet visus metus atsisakydavo 
šokių, kaukių balių, muzikos, puotų ir mėgavimosi prabangiais bei įmantriais 
patiekalais“53 (SKP, 215); o karalienės siekį išlaikyti krikščionišką skaistumą 
liudija prisimindamas istoriją: „Prisimenu, kad kartą dėl vieno vyro netinka-
mo žvilgsnio paskui niekam neleido praeiti pro tą vietą, kur [tas vyras] buvo 
praėjęs“54 (SKP, 214). 

50 Maria anna von Bayern (1551–1608) – austrijos erchercogienė.
51 „Miała ten zwyczaj, iż co tydzień 12. ubogich, a na wielkie święta 24. karmiła, którym 

ſama ręką ſwoją i pracą ſ łużyła, czarne okopciałe garnce i kotły obracała, ſama wydawała i 
dzieliła, ſama krajała i podowała, z wielką ochotą jako ſamemu Chryſtusowi służąc.“

52 „Była białogłowa wielkiey proſtoty i uprzeymości ſerdeczney, chytrości, i oſzukania i ſzkody 
żadnemu nigdy ani życzyła ani czyniła.“

53 „a będac tak doſtateczną i wielką krółową, i młodą w leciech a urodzie kwitnącą: żadnych 
Pańſkich roſkoſzy i zabaw krotofilnych nie używała. raz w rok tylo z Pannami ſwemi co-
kolwiek takiego przypuſzczała: ale cały rok ani tańcow, ani maſzkar, ani muzyk, ani biesiad 
i używania roſkoſznych i wymyślnych potraw nie zażyła.“

54 „Pomnię, iż raz dla jednego złego u mężczyzny weyrzenia, przechodzić przez to mieysce 
gdzie ſzedł, nikomu na potym nie dopuściła.“
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skarga oną habsburgaitę iškelia kaip idealią žmoną, nes, pasak jo, ši jos 
dorybė apima visas kitas dorybes: „o mes žinome, koks sutarimas buvo tarp 
šios poros, koks džiugus ir ramus gyvenimas, kokia nuoširdi ir krikščioniškai 
santuokai būdinga meilė“55 (SKP, 217). siekdamas nusakyti santuokos esmę, 
pamokslininkas cituoja siracido knygą (sir 26, 1: „Laimingas geros žmonos 
vyras, jo gyvenimo dienos bus dvigubai pailgintos“), tačiau nepateikia savų 
interpretacijų kaip vėlesni Baroko pamokslininkai. Įspūdžiui sustiprinti skar-
ga cituoja pačios karalienės žodžius: „ji kalbėjo: kur bus karalius, ten ir aš 
turiu būti: jo nelaimė – mano nelaimė, jo mirtis – mano mirtis“56 (SKP, 217), 
o prieš mirtį dėkojo dievui už tokį vyrą: „dėkoju viešpačiui dievui, davu-
siam man pamaldų ir dievobaimingą vyrą, taip nuoširdžiai mane paskatinusį 
viešpaties dievo meilei ir pamaldumui. nėra pasaulyje geresnio žmogaus už 
mano karalių, džiuginantį mane tokiais didžių dorybių pavyzdžiais“57 (SKP, 
218). Meilės tarp vyro ir žmonos nusakymas, pasak istorikės jolitos sarcevi-
čienės, analizavusios vyro ir žmonos santykius Xvi–Xvii a., yra naujas Xvii a. 
reiškinys (mokslininkė remiasi europos šeimos istorijos tyrėjais): „Xvii a. 
atsiranda vis daugiau autorių, kurie ima skelbti, kad vyrą ir žmoną turėtų 
sieti ne tik bendri giminės tikslai bei vaikai, bet ir jausmai, meilė, prisiriši-
mas ir pan.“58

skarga, kaip įprasta laidotuvių pamoksluose, smulkiai aprašo paskutines 
gyvenimo dienas, patį mirties momentą, parašius testamentą, priėmus ko-
muniją, gavus paskutinį patepimą, atsisveikinus su visais ir pan. artėjančios 
baigties akivaizdoje dažniausiai minima liga – gerosios mirties pranašė – kaip 
galimybė dar spėti pasiruošti mirčiai. ona jogailaitė pati nujautė artėjančią 
ligą ir mirtį: „tų metų rugpjūčio pabaigoje pasijutusi silpnai tarė savo nuodėm-
klausiui: „jau greitai susirgsiu ir nepasveiksiu. ir rugsėjo pradžioje užpuolė 

55 „a iż wiemy jaka w tey parze ludzi była zgoda, jakie ucieſzne i ſpokoyne mieſzkanie, jaka 
uprzeyma i małżeńſtwu Chrześciańſkiemu własna miłość.“

56 „ona mówiła: Gdzie król będzie, tam i ja być mam: nieſzczęście jego, nieſzczęście moje: 
śmierć jego, śmierć moja.“

57 „dziękuję Panu Bogu memu, który mi dał pobożnego i Boga ſię bojącego męża, który mię 
ku zamiłowaniu Pana Boga i nabożeńſtwu tak gorąco pobudza. nie ma świat lepſzego 
człowieka, jako król móy, który mię takiemi cnot wielkich przykłady uwesela.“

58 jolita sarcevičienė „vyro ir žmonos santykių modelis Xvi a. ii pusės – Xvii a. i pusės pro-
ginėje literatūroje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje – patriarchatas ar partnerystė?“, in: 
Kultūrų sankirtos, vilnius: diemedžio leidykla, 2000, p. 205–206.
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ją didelė liga“59 (SKP, 190–191). ona habsburgaitė, pasak skargos, taip pat 
tarsi nujautė artėjančią mirtį: „ji seniai prieš mirtį, tarsi Šventosios dvasios ap-
šviesta, kalbėjo Šviesiausiam karaliui: „atrodo, kad greitai išsiskirsime. [...] tą 
sek madienį pasijuto blogai [...]. o kai antradienis atėjo, taip užgulė jai krūtinę, 
kad labai sunkiai kvėpavo, bet, tarsi būtų sveika, sėdėjo savo kėdėje įprastai ap-
sirengusi; gydytojai įspėjo apie pavojų. Beveik per pačius pietus, apie 12 valandą, 
pasijuto ypač blogai“60 (SKP, 224–225). Pasak Maciejaus włodarskio, „negalia 
arba liga su visu savo sunkumu buvo „gera“ mirties priežastis todėl, kad leido 
mirti namuose, apsuptam šeimos ir draugų, laikantis privalomo ceremonialo, o 
svarbiausia, įspėdavo apie artėjančią mirtį ir leisdavo tinkamai jai pasiruošti.“61

karalienę ona jogailaitę, besilaikiusią Ars moriendi („Mirimo meno“) nuos-
tatų, tinka pavadinti tikra moribunda (lot. „mirsiančioji“). Pasak Maciejaus 
włodarskio, būtent tokiems asmenims, kuriuos galima apibūdinti kaip mori-
bundi, tai yra asketams, vienuoliams, atsiskyrėliams, buvo skirti „Mirimo meno“ 
traktatai62. karalienė nuolat ruošėsi mirčiai, mąstė apie ją, o sunkiai sirgdama 
pamaldžiai atsakydavo, kad trokšta mirties ir jos nebijo (žr. SKP, 191): 

Girdėjau iš jos lūpų, kai pasakė, kad visus reikmenis laidotuvėms saugojo po savo 

lova ir su savimi vežiojosi, ir visada turėjo tvarkingai surašytą testamentą. kapą 

pasiruošė krokuvoje prieš keliolika metų ir prie jo ten būdama pagal savo įprotį 

meldėsi žvelgdama į savo atvaizdą ir antkapį ir mąstydama apie savo baigtį. ir dėl to 

viešpats dievas suteikė jai labai laimingą mirtį paskutinį kartą sergant.63 (SKP, 191)

59 „na końcu miesiąca augusta roku tego czując ſię ſ łabą, rzekła do ſwego spowiednika: już 
rychło wpadnę w niemoc, z którey nie wſtanę. i na początku septembra naſtąpiła na nią 
wielka choroba.“

60 „ona dawno przed śmiercią, niejako duchem s. wiedząc, mówiła do króla j. M. zdami 
ſię, iż ſię rychło rozdzielim. [...] w onę niedzielę źle ſię mieć poczęła [...]. a gdy wtorek 
przyſzedł, barzo jey piersi ociężały, iż z trudnością wielką oddychała, a jednak jako zdrowa 
w ſwoim zwykłym ubiorze na krześle ſiedziała; lekarze poznali niebespieczeńſtwo. w ſamy 
prawie obiad około godziny 12. barzo ſię źle mieć poczęła.“

61 Maciej włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., kraków: społeczny 
instytut wydawniczy znak, 1987, p. 82.

62 Ibid., p. 11.
63 „słyſzałem z uſt jey, gdy powiadała, jako wſzyſtkie potrzeby do pogrzebu pod ſwoim łóżkiem 

chowała, i z ſobą woziła, i teſtament zawżdy porządnie ſpisany miała. Grob ſobie przed 
kilkanaście lat w krakowie zgotowała, i na nim ſię zawżdy tam będąc wedle ſwego zwyczaju 
modliła, na ſwóy obraz i kamień grobowy patrąc, i o końcu swoim myśląc. i przetoż Pan 
Bóg jey dał barzo ſzczęśliwe w chorobie oſtatniey zeyście.“
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siekdamas labiau sujaudinti klausytoją, pamokslų pabaigoje skarga pasi-
telkia stilistinę priemonę – sermocinatio – mirusiojo žodžių pateikimą teks-
te64. Ldk laidotuvių pamoksluose ši priemonė yra dažna. ona habsburgaitė 
„prabyla“ consolatio dalyje, norėdama paguosti savo artimuosius: 

kodėl verkiate? [...] ištikimas ir žodžio besilaikantis dievas buvo man gailestingas 

ir teisingas. [...] nelinkėkite man grįžti prie jūsų rūpesčių, baimės, ligų ir sielvartų, 

tenkančių ir karališkiems luomams, dėl kurių veikiau verkite, o mano laime pa-

sidžiaukite: nes perplaukiau audringą jūrą ir pasiekiau mylimą ir linksmą tėvynės 

krantą, atpirktą kristaus krauju. nes jau baigiau didį ir baisų karą su pasauliu, 

kūnu ir velniu.65 (SKP, 227–228)

Šią stilistinę priemonę, pavadintą prozopopėja, aptaria ir Ldk pamoksli-
ninkas, poetas Motiejus kazimieras sarbievijus (Matthias Casimirus sarbie-
vius, Maciej kazimierz sarbiewski, 1595–1640) savo teorinio veikalo Poezijos 
mokslas (Praecepta poetica) dalyje „viena knyga apie minties figūras“ („de 
figuris sententiarum“). sarbievijus prozopopėją priskiria prie padedančių su-
jaudinti figūrų ir nurodo dešimt jos vartojimo būdų. Būtent antrasis yra toks, 
„kai mirusieji kalba tarsi gyvi“66. išsakyta mirusiojo „patirtimi“ yra guodžia-
mas krikščionis, jaukinama mirtis, žadinamas pomirtinio gyvenimo troški-
mas. kita vertus, tiesioginės kalbos intarpai bei paties autoriaus sušukimai 
yra skargos mėgstama meninė priemonė bei atitinka barokiško vaizdingumo, 
pamokslui būdingo emocingumo reikalavimus67.

64 Žr. dobrosława Platt, op. cit., p. 59, 70. Platt terminą „sermocinatio“ perima iš heinricho 
Lausbergo; žr.: idem, Handbuch der literarischen Rhetorik: Eine Grundlegung der Litera-
turwissenschaft, München: Max hueber verlag, 1973, p. 407.

65 „Czegoż płaczecie? [...] wierny i w ſłowie nie odmienny Bóg, uczynił ze mną miłosierdzie i prawdę. 
[...] nie życzcie mi wracać ſię do waſzych tych kłopotow, bojaźni, chorob i ſmutkow, którym 
i królewſkie ſtany podległy, na które raczey płaczcie, a ſzczęściu ſię memu poraduycie: iżem 
nawałności morſkie przepłynęła, i do miłego a wesołego brzegu oyczyzny, krwią Chryſtusową 
kupioney, przebyła. iżem już z wielkiey i ſtraſzliwey woyny z światem, i z ciałem i z czarty, uſzła.“

66 Žr. Motiejus kazimieras sarbievijus, „de figuris sententiarum“, in: idem, Poetica = Poetika, 
parengė, papildė, pratarmę parašė ir rodykles sudarė ona daukšienė, vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2009, t. 1: Praecepta poetica = Poezijos mokslas; De 
perfecta poesi = Apie tobulą poeziją, p. 235, 246. „ii modus est, quando mortui inducuntur 
loquentes quasi vivi“ (vertė eugenija ulčinaitė).

67 Mintautas Čiurinskas, XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika, 
vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 135.
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skarga laidotuvių pamoksluose, skirtuose karalienėms, pateikė idealius 
karalienių paveikslus, kuriuos individualizavo iškėlęs tam tikrą bruožą: oną 
jogailaitę – kaip politikę, oną habsburgaitę – kaip idealią žmoną. karalie-
nių dorybės, iš kurių svarbiausia yra pamaldumas, pateikiamos kaip ugdymo 
priemonė, kaip nuoroda, koks turi būti teisingas žmogus. vėlesniuose Baroko 
laidotuvių pamoksluose dorybės pasitelkiamos kaip galimybė gražbyliauti, 
demonstruoti savo iškalbą, daryti klausytojams kuo didesnį įspūdį, juos pri-
trenkti, įtikinti tokių dorybių būtinumu. 

P a v Y z d i n i a i  L a i d o t u v i ų  P a M o k s L a i

Pavyzdiniuose laidotuvių pamoksluose skarga svarsto temas, kurias vėliau, 
pasitelkdami įspūdingas retorines priemones, įmantrius exempla, išsamiai 
plėtos pamokslininkai. Šie tekstai neturi įprastinės laidotuvių pamokslų sche-
mos, skirtingai negu kazimiero jono vaišnoravičiaus (kazimierz jan wojszna-
rowicz; m. 1677) pavyzdiniai laidotuvių pamokslai jo veikale Politinis ora-
torius (Orator polityczny). Šio autoriaus pamokslus galima pritaikyti mirus 
bet kuriam asmeniui, tereikia įterpti atitinkamą vardą. skargos pirmieji du 
pavyzdiniai laidotuvių pamokslai turi lamentatio ir consolatio dalis. trečiasis 
laidotuvių pamokslas yra skirtas kilmingojo laidotuvėms, tad pasitelkiama ir 
laudatio dalis. kiekviename šių pamokslų svarstoma skirtinga tema – ne vieną 
jų skarga plėtoja laidotuvių pamoksluose, skirtuose karalienėms.

su pavyzdiniais laidotuvių pamokslais siejamas „Pamokslas apie mirtį“ 
(nes „tinka ir laidotuvėms“, kaip teigiama pavadinimo paantraštėje) yra tarsi 
savotiška Ars moriendi traktatų santrauka. skarga aptaria nuolatinio mąstymo 
apie mirtį (perpetua meditatio mortis) naudą ir svarbą: „ne dėl to apie mirtį 
patariame mąstyti, kad apimtų melancholija, bet kad išvengtumėte amžinos 
ir baisios melancholijos. Mąstymas apie mirtį baigiasi linksmybe“68 (skP, 71), 
taip pat aiškina, kodėl dievas nuo žmogaus nuslėpė mirties valandą, akcen-
tuoja šio pasaulio laikinumą, praeinamumą (de contemptu mundi) ir žmogaus 
menkumą, o pamokslo pabaigoje pateikia konkrečius nurodymus, ką atlikti 

68 „nie dla tego o śmierci myślić radzim, abyśmy melankolią mieli: ale żebyśmy wieczney i 
piekielney melankoliey uſzli. rozmyślanie o śmierci, weselem ſię kończy.“
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prieš mirtį. išsakytos mintys apie mirtį pasikartoja ir pavyzdiniuose laidotu-
vių pamoksluose. Šis pamokslas svarbus ir tuo, kad jame akivaizdžiai siejama 
meditatio vitae et mortis – katalikai gerus darbus įvardijo kaip svarbiausią da-
lyką siekiant geros mirties69. Baroko laidotuvių pamoksluose koncepcija qualis 
vita, talis mors („koks gyvenimas, tokia ir mirtis“) plėtojama su įspūdingais 
pavyzdžiais, gausiais pamokymais bei nurodymais.

Pirmajame laidotuvių pamoksle skarga iškelia verkimo ar neverkimo prie 
mirusiojo problemą. Ši tema yra bendroji laidotuvių pamokslų vieta, daugiausia 
svarstoma remiantis siracido knyga (skargos pasirinktas moto taip pat yra iš 
šios knygos – sir 38, 16). antrajame laidotuvių pamoksle nuskamba barokiški 
svarstymai apie gyvenimo trumpumą, iškeliant jo privalumus. skarga pasirenka 
moto iš jobo knygos (job 14, 5). Baroko pamoksluose dažniausiai cituojamos 
jobo, koheleto, siracido knygos, skelbiančios žmogaus menkumą, gyvenimo 
praeinamumą. trečiajame laidotuvių pamoksle skarga lygina katalikų ir kitati-
kių laidotuves. siekdamas sujaudinti adresatą, jis paprastai pasitelkia kontrastą, 
paralelę, o vėlesni Baroko pamokslininkai dažniau kuria vaizdus, emblemas: 
pvz., „Šis pasaulis yra kaip nupiešta duona ir uogos, kuriuos kvaili vaikai griebia 
ir apsigauna manydami, kad tai yra tikra“70 (SKP, 152). tą patį teiginį skarga 
pateikia laidotuvių pamoksle, skirtame karalienei onai jogailaitei, kalbėdamas 
apie pasaulio laimę ir kartu pasiremdamas Pirmuoju laišku korintiečiams (1 kor 
7, 31: „nes šio pasaulio pavidalas praeina“): „Šios pasaulio laimės yra ne tokios, 
kokias matome, bet yra, kaip apaštalas jas pavadino, atvaizdas ir paveikslas, 
paties dalyko [esmės] savyje neturinčios“71 (SPK, 179–180). 

viena įdomiausių skargos svarstomų temų, siejančių šiuos pamokslus, yra 
kūno tema. Pamokslininkas parašė du pamokslus apie kūną – „apie trečią mūsų 
sielos priešą“ (pirmieji du yra pasaulis ir velnias). Baroko epochoje ypač išryškėjo 
žmogaus, būtent jo kūniškumo, nuvertinimo tendencija72. skarga kūną pavadina 

69 Ši koncepcija patvirtinta ir tridento Bažnyčios susirinkimo vi sesijos dekrete apie nuteisi-
nimą, kur teigiama, kad žmogus nuteisinamas, jei tikėjimas veikia kartu su gerais darbais. 
Žr. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. iv, p. 300–301.

70 „swiat ten jeſt jako malowany chleb i jagody, za które ſię głupie dzieci chwytają i oſzukawają, 
mniemając żeby prawdziwe były.“

71 „iż te ſzcęścia świata tego nie takie ſą, jako ſię widzieć dadzą, ale ſą, jako je apostoł nazwał, 
figura i malowanie, rzeczy ſamey w ſobie nie mające.“

72 Žr. Grzegorz raubo, Barokowy świat człowieka: Refleksja antropologiczna w twórczości 
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań: wydawnictwo wis, 1997, p. 55.
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tarnu, gyvuliu, belaisviu, o mirusį kūną – „bjauria dvėsena“ (žr. SKP, 75). Bjauru-
mo retoriką ypač mėgsta vėlesni pamokslininkai (plg. sirvydo raupsais apkrės-
to kūno alegorija73). Pamoksluose, kaip ir Šv. rašte (pvz., Laiške romiečiams, 
Laiške galatams), reiškiama linkusio į blogį ar kūno kaip nuodėmės priežasties 
koncepcija, o kova su nuodėme ir kūnu buvo suvokiama kaip galimybė išsilais-
vinti iš kaltės, kaip šansas nuodėmingajam pasitaisyti, išsigelbėti. 

skarga pasitelkia viduramžiais populiarų kūno kaip kalėjimo vaizdinį. 
jacques’o Le Goffo teigimu, jau viduramžiais kūnas traktuotas kaip kalėjimas: 
„kūnas – sielos kalėjimas (ergastulum – vergų kalėjimas), tai ne tik jo įprastas 
vaizdinys, bet ir apibrėžimas.“74 Baroko epochoje populiarus buvo ir šiapusinio 
gyvenimo kaip kalėjimo vaizdinys, iš kurio išlaisvina tik mirtis75. Pirmiausia 
šį vaizdinį skarga pasitelkia pirmajame, o išplėtoja trečiajame pavyzdiniame 
laidotuvių pamoksle:

tas kūnas, kuriame gyvename, vargina mus ir nepaklusnumu, ir savo darbais, ir 

ligomis, ir mirties laukimu kas valandą. sėdime tame kūne kaip blogame ir smir-

dinčiame, ir neuždengtame, be stogo, kalėjime, kaip pašiūrėje, kurioje visada laša, 

kaip moliniame namelyje, kurį kasdien blaško lietus ir vėjai ir į kurį smelkiasi 

drėgmė.76 (SKP, 146)

Bjaurėkimės tuo gyvenimu kūne, kuris yra tikras įkalinimas ir kalėjimas šiame 

pasaulyje: geresnio ieškokime ir juo rūpinkimės. kol žmogus nenusidėjo, gyveno 

gerai, ilsėjosi rojuje: kūnas buvo paklusnus, be skausmų, be darbo, be mirties, 

gyveno tarsi viskuo aprūpintame name, bet ne karališkame, ne dievo rūmuose, 

kurie yra dangus, dėl kurio esame sukurti ir kuris mums buvo, jei gerai elgsimės, 

73 Žr. Šyrwids, Punktay sakimu (Punkty kazań), teil i: 1629, teil ii: 1644, litauisch und pol-
nisch mit kurzen grammatischer einleitung, hrsg. von dr. franz specht, Professor an der 
universität halle-wittenberg, Göttingen: vandenhoeck & ruprecht, 1929, d. 1, p. 251–254.

74 jacques Le Goff, Viduramžių vaizduotė: esė, iš prancūzų k. vertė diana Bučiūtė, vilnius: 
alma littera, 2003, p. 157.

75 apie tai kalba jeanas delumeau savo knygoje Grzech i strach: Poczucie winy w kulturze 
Zachodu XIII–XVIII w., przełożył adam szymanowski, warszawa: instytut wydawniczy 
Pax, oficyna wydawnicza volumen, 1994. 

76 „Ciało to, w którym żyjem, trapi nas i niepoſ łuſzeńſtwem, i pracami ſwemi, i chorobami, i 
czekaniem śmierci co godzina. siedzim w tym ciele, jako złym i śmierdzącym i niepokrytym 
więzieniu, jako w ſzopie, do którey zawżdy ciecze, jako w glinianym domku, który ſię co 
dzień od deſzczu i wiatru rozsypuje, i mokrością rościeka.“
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pažadėtas. o kai nusidėjo ir nuo savo viešpaties dievo atitolo, įkalino jį viešpats 

dievas ir pasodino jį į kalėjimą, ir davė tokį vargingą ir pilną darbų pasaulį, ir šį 

gyvulių tvartą. tas mūsų kūnas yra kalėjimas, tamsus, suplėkęs, vargingas [...]. 

kaip kalėjime žiūrime tik pro vieną langelį, taip ir kūnas turi ankštus langelius: tas 

kūnas turi akis ir ausis kaip siaurus langelius, daug matyti ir išmanyti negalėdamas. 

kaip kalėjime tik per langelį paduoda valgyti, ir ne ką nori, o tik tai, ką paduoda: 

taip mes ne tai darome, ką norėtume, bet kaip apaštalas sako [nuoroda rom 7, 

15–17], darome, ko nenorime, prie ko mūsų blogi norai, prieš kuriuos negalime 

atsilaikyti, mus palenkia.77 (SKP, 173–174)

kūno kaip „molinės trobelės“ (žr. taip pat SKP, 160, 172) vaizdinys pasi-
telkiamas ir vėlesniuose laidotuvių pamoksluose: „Mūsų sielos mirtinguose 
kūnuose kaip molio trobose uždarytos, neturi atverto langelio iki širdies, kaip 
ten joje muša pulsas, nežino, ar ji balta, ar juoda, nežino“78, – teigia jėzuitas 
Mykolas Ginkevičius (Michał Ginkiewicz; apie 1594–1663). 

kūno vaizdinys leidžia pamokslininkams įtikimiau atskleisti žmogaus 
prigimtinį nuodėmingumą, įdaiktinant sunkiai suvokiamą nuodėmę ir jos 
pasekmes. antrajame laidotuvių pamoksle skarga „atranda“ palyginimą, aki-
vaizdžiau atskleidžiantį nuodėmės sunkumą: 

77 „obrzydźmy ſobie to mieſzkanie w ciele, które jeſt ſzczerym więzieniem, i trumą na tym 
świecie: a lepſzego ſzukaymu i o nie ſię ſtaraymy. Póki człowiek nie zgrzeſzył, miał mieſzkanie 
dobre, wczasy wſzyſtkiemi w raju opatrzone: ciało miał powolne, bez bolow, bez pracy, bez 
śmierci, mieſzkał jako w domu na wſzyſtko opatrzonym: ale jednak nie w królewſkim ani 
w Pańſkim pałacu, który niebo jeſt, na które ſtworzeni jeſteśmy, i które mu było, gdyby ſię 
dobrze zachował, obiecano. a gdy zgrzeſzył, i Pana Boga ſwego odſtąpił: wsadził go Pan Bóg 
do więzienia i do tey turmy, dając mu takie ciało do mieſzkania, i taki świat nędze i pracy 
pełny, i tę bydlęcą ſtaynią. Ciało to naſze więzienie jeſt, ciemne, zatęchłe, ubogie. [...] jako 
w więzieniu nie patrzym tylo przez jedno okienko: tak to ciało ma oczy i uſzy, jako ciasne 
okienka, wiele widzieć i wiedzieć nie mogąc. jako w turmie jeść przez okienko tylo podają, 
a nie to jeſz co chceſz, jedno to coć podadzą: tak i my nie to czynim, cobyśmy chcieli, ale 
jako apostoł mówi, to czynim co niechcem, do czego nas złe chęci naſze, których utrzymać 
nie możem, popychają.“

78 Michał Ginkiewicz, Recepta z Nieba na choroby dwoiakiego ięzyka wyięta z S. Ewangeliey, 
ktorą Kośćioł Katolicki czyta na XI. niedźielę po świątkach / a teraz na instancią iasnie 
wielmoznego Pana ieo Mosci Pana kazimierza Leona sapiehy podkanclerzego w. X. L. 
&c. &c. do druku podana [...], vilnae: typis academiae soc. iesu, 1646, lap. B³ verso. „naſi 
duchowie w ciałach śmiertelnych iako w chatach glinianych ʒawarci, okienka otwartego do 
ſerca nie maia, iako tam w nim pulſy biią, nieʒnaią, cʒy ono białe, cʒy cʒarne, nie wiedʒa.“
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rūbą nuo kūno nuvilksi lengvai ir be skausmo, nes neprilipo prie tavęs ir prie tavo kūno, 

bet pradėjęs plėšti nuo savęs plaukus, nagus ir odą, labai klyktum, kadangi yra suaugę 

su tavuoju kūnu. taip ir tai, kas prie tavo širdies prigludo švelniai ir su meile ir susiliejo 

su tavimi, ypač sunkiai atplėšiama. o ką mažiau vertini ir su kuo nesusisaistei, ir prie 

ko malonios meilės nepridėjai, nebus sunku to netekus ar atėmus.79 (SKP, 155)

vis dėlto skarga, akcentuodamas kūno nuodėmingumą, iškelia ir jo rei-
kalingumą

„nėra mūsų kūnai tarsi iš žagarų vienai nakčiai miške padaryti guoliai, kuriuos svečiai 

permiegoję palieka ir prie jų nebegrįžta, bet yra kaip rūmai, pastatyti iš brangaus mūro, 

iš kurių karalius tik trumpam išvažiuoja ir vėl į juos grįžta. [...] kaipgi neturėtume jų 

saugoti ir gerbti, jei padeda išganyti sielas?“80 (SKP, 137) 

skargos laidotuvių pamokslai neabejotinai pravertė vėlesniems pamoksli-
ninkams dėl tikslingai parinktų ir argumentuotai išplėtotų temų ir jų įvairovės.

i Š va d o s

skargos laidotuvių pamoksluose atsiskleidžia barokinė pasaulėjauta, tačiau 
Baroko retorika dar ne tokia akivaizdi, o kalbėjimas apie mirtį nėra taip įman-
triai išplėtotas kaip vėlesniuose Baroko laidotuvių pamoksluose. skargos teks-
tai dar gana skaidrūs, – jis laikėsi nuostatos, kad skaitytoją galima įtikinti 
pirmiausia aiškiu dėstymu81. tai skiria skargą nuo vėlesnių pamokslininkų, 
kurie pasitelkia vieną pavyzdį po kito, pateikia intriguojamų Šv. rašto in-
terpretacijų. vis dėlto kaip ir kitiems Baroko pamokslininkams, skargai yra 
svarbesnė movere („jaudinti“) funkcija, – tai liudija dažni sušukimai, kreipi-
niai, tiesioginės kalbos intarpai ir įvairios istorijos, exempla, turėję paveikti 
skaitytoją, sužadinti jo pamaldumą ir įtikinti.

79 „suknią łacno i bez bolu z ciała zdeymieſz, bo do ciebie i do ciała twego nie przyſtała: ale 
włosy i paznogcie i ſkórę gdyby z ciebie drzeć poczęto, barzobyś wrzeſzczał: bo ſię z ciałem 
twoim ſpoiła. tak i to co ſię do ſerca twego miłością i kochaniem przypiło i z tobą ſpoiło, 
barzo z ciężkością wielką odchodzi. a co ſobie mało ważyſz, i z czymeś ſię nie ożenił, i do 
czegoś uprzeymey miłości nie przyłożył: toć zgubić i tego odbieżeć cięſzko nie będzie.“

80 „nie ſą ciała naſze jako z chroſtu komorki w lesie na jeden nocleg uczynione, których goś-
cie przespawſzy ſię odbiegają, i do nich ſię nie wracają: ale ſą jako pałace z muru drogiego 
poſtawione, z których król na czas odjeżdża, a zaś ſię do nich wraca. [...] a jako ich ſzanować 
i czcić nie mamy, które duſzy do zbawienia pomagają?“

81 Plg. Mirosław korolko, op. cit., p.  85.
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skargos pateikti idealūs karalienių paveikslai, akcentuojant išskirtinį pa-
maldumą, yra bendroji laidotuvių pamokslų vieta, – visi be išimties laidotuvių 
pamokslų kilmingieji buvo ypatingo pamaldumo pavyzdžiai, o ypač pamaldūs 
vaizduoti valdovai, karaliai (plg. taip pat skargos Šv. Kazimiero, Lenkijos kara-
laičio, gyvenimą...). taip sušvelninamas pavyzdiniuose laidotuvių pamoksluo-
se akcentuotas žmogaus, ypač jo kūno, nuodėmingumas. karalienių tobulas, 
šventiesiems prilygstantis, net aistringas pamaldumas, garbingos žmonos 
vaidmuo ir atsidavimas šeimai yra tinkamo gyvenimo nuorodos to meto mo-
teriai. kartu skargos pamokslai iš kitų autorių laidotuvių pamokslų išsiskiria 
moters politikės vaizdiniu, retai aptinkamu religinėje literatūroje. Pavyzdiniai 
laidotuvių pamokslai dėl gausiai vartojamų pamokomojo ir moralizuojamojo 
pobūdžio pavyzdžių suvokiami kaip savotiški „etikos vadovėliai“, pateikiantys 
adresatui praktinio gyvenimo nuorodų, visiems bendrų elgesio normų.
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viktorija vaitkevičiūtė 

‘here Man opens his eyes to what is, what was, and what will be.’
features of the funeral sermons by Piotr skarga

S u m m a r y

through the analysis of Piotr skarga’s (Piotr skarga, 1536–1612) two funeral 
sermons dedicated to the Polish queens anna jagiellon and anne of austria 
(anna habsburżanka), three standard funeral sermons, and a sermon on death 
which ‘comes useful at funerals’, the paper reveals the peculiarities of these texts 
as compared with other texts of the same genre by the preachers of the Grand 
duchy of Lithuania in the first half of the seventeenth century. focus is placed 
on the structure of the texts, the peculiarities of the images of the deceased 
(in this case, the queens), the themes involved, and the linguistic means used.

in his funeral sermons dedicated to both queens skarga created ideal images 
of the queens, which were individualised by highlighting one particular trait: 
anna jagiellon was depicted as a politician, and anne of austria as an ideal wife. 
the queens’ virtues, of which piety was central, were presented as a means of 
upbringing and pointed to what a fair-minded person should be like. By creating 
the image of a woman-politician, which was rare in religious literature, skarga’s 
sermon stood out from other funeral sermons. his standard funeral sermons 
served as an aid to preachers and contained interesting reflections on the themes 
of ars moriendi and ars vivendi. one of the most captivating themes linking 
these sermons is the theme of the body.

skarga’s funeral sermons reveal baroque world perception, although baroque 
rhetoric is still not very prominent. the speaking about death is not yet as 
intricately expanded as it became in baroque funeral sermons of later times. 
unlike the sermons by his successors, who resorted to numerous examples and 
included intriguing interpretations of the holy scriptures, skarga’s texts are still 
fairly transparent. however, like other preachers of the Baroque, skarga found 
the function of movere significant, and this manifests itself through frequent 
exclamations, appeals, inserts of direct speech and various stories that aimed at 
making an impact on the readers, triggering their piety, and convincing them. 
at the same time, these texts are perceived as peculiar ‘handbooks of ethics’ 
providing the addressees with guidelines for practical life and with common 
standards of conduct.


