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Słowo i obraz w piśmiennictwie 
kręgu eparchii przemyskiej XVII–XVIII wieku

Wykorzystane w tytule artykułu sformułowanie „słowo i obraz” pojawiło się 
nieprzypadkowo. Nawiązuje bowiem do istotnych dla badanej problematyki mo-
nografii, które podejmowały kwestię relacji literatury i sztuk plastycznych1. Szcze-
gólnie ciekawy i do dziś aktualny materiał zawiera zbiór artykułów prezentujący 
dorobek sympozjum Komitetu nauk o sztuce autorstwa takich uczonych jak Jan 
Białostocki, Janusz Pelc, Paulina Buchwald-Pelcowa czy Hanna Dziechcińska. 
Swoim namysłem obejmowali oni zarówno teorię literatury, sztuki, jak i retoryki 
europejskiej, która sformułowała ramy kształtujące kultury europejskie od czasów 
antycznych do baroku, a także praktyczną realizację założeń teoretycznych w wy-
miarze genologicznym i stylistycznym w kulturze staropolskiej. 

Przekonanie o pokrewieństwie poezji oraz sztuk plastycznych było obecne 
w kulturze europejskiej od czasów antycznych, o czym dobitnie świadczy hora-
cjańska reguła Ut pictura poesis erit – Poemat to jak obraz, uznająca naśladowczy 
charakter sztuk2. Ta formuła w okresie renesansu legła u podstaw kształtowania 
szeregu gatunków z pogranicza literatury i sztuki, takich jak emblemat, z istotną 
rolą lemmatu-motta w kompozycji emblematycznej. W tym właśnie duchu sfor-
mułował pod koniec XVI wieku swoją teorię emblematu niemiecki jezuita Jacobus 
Pontanus (Spanmüller), którego poetyka stanowiła wzór dla polskich i ukraińskich 

1  Słowo i obraz. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Niebo-
rów, 29 września – 1 października 1977 r., red. A. Morawińska, Warszawa 1982; J. Pelc, Słowo i obraz 
na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

2 J. Pelc,  „Ut pictura poesis erit”. Między teorią a praktyką twórców, [w:] Słowo i obraz. Materiały 
sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce…, s. 49–73.
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prac teoretycznych nie tylko w odniesieniu do emblematu, ale również np. epita-
fium. Janusz Pelc podkreślał właściwą dla ludzi baroku, postulowaną przez Claude 
Francoisa Menestriera, świadomość wielorakich postaci piękna, tendencję do po-
szukiwania syntezy sztuk i jedności nauk. W podobny sposób wypowiadał się inny 
teoretyk tego czasu Emmanuel Tesauro, dla którego metafora stanowiła podstawę 
wszelkich sztuk3. Dmytro Czyżewski, badając ukraiński barok, zwrócił uwagę na 
fakt, że pomimo nikłego wpływu tendencji renesansowych, w szczególności odro-
dzenia tradycji antycznych i dominacji elementów religijnych, twórcy ukraińskiego 
baroku bez sprzeciwu przejmują i rozwijają charakterystyczną dla epoki tenden-
cję do syntezy chrześcijaństwa z antykiem. Przejawiała się ona m.in. stosowaniem 
antycznej metaforyki, alegorii w dziełach o tematyce religijnej z klasycznym już 
przykładem porównania Marii Panny do bogini Diany4. Pelc słusznie zwracał przy 
tym uwagę na rolę jezuitów5 w kształtowaniu teorii literackiej, chociażby wypo-
wiedź Antonio Possevino na temat wspólnych celów i charakteru działalności, ko-
egzystencji twórców dzieł poetyckich i plastycznych, co miało zwiększyć siłę i sku-
teczność oddziaływania na odbiorcę6. W dziedzinie kaznodziejstwa katolickiego 
zbliżone stanowisko prezentował urodzony we Lwowie Fabian Birkowski, mówiąc 
o roli obrazu w pobudzaniu wiary u ludzi prostych poprzez zwiększanie obrazowo-
ści w kazaniach, wplatanie elementów określanych mianem „teatru imaginacji”7. 
Skupiając się na badaniach literatury barokowej Hanna Dziechcińska dostrzegła 
nasiloną tendencję do wywoływania doznań wzrokowych, skojarzeń wizualnych, 
częste nawiązania do wyobrażeń plastycznych i uznała parawizualność za domi-
nantę literatury staropolskiej. Realizowała się ona w analizowanych przez badaczkę 
tekstach na trzy sposoby: parawizualność związana była z „naocznością” w sensie 
quasi-rzeczywistym, mogła wiązać się z „iluzją naoczności”, ale najczęściej polegała 
ona na współistnieniu tekstu z utworem plastycznym, integracji znaków słownych 
i plastycznych, powołanych przez obraz8. 

W kontekście tematu podjętego w artykule pojęcie kultury staropolskiej doma-
ga się istotnego uściślenia związanego z rolą środowisk prawosławnych, a później 

3 J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 202.
4 Д. Чижевський, Історія української літератури. Від початків до доби реалізму, Нью 

Йорк 1956, s. 250–252.
5 Szerszy kontekst roli jezuitów w Rzeczypospolitej por. S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów w latach 1564–1668: działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Kraków 
1996.

6 J. Pelc, „Ut pictura poesis erit”…, s. 61.
7 H. Dziechcińska, Parawizualność literatury staropolskiej jako element ówczesnej kultury, [w:] 

Słowo i obraz. Materiały sympozjum…., s. 100–101.
8 Ibidem, s. 97–98.
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unickich w kształtowaniu kultury wielonarodowego państwa. Zarówno w nauce 
polskiej, jak i ukraińskiej, pomimo żywotnych XIX-wiecznych tradycji jednostron-
nego postrzegania procesów kulturowych na tym terytorium z perspektywy ego-
izmów narodowych, coraz częściej prezentowane jest podejście inkluzywne, ujmu-
jące Rzeczpospolitą jako wspólną, wielokulturową przestrzeń9. Odwołując się do 
metaforyki komunikacyjnej, istotę relacji zachodzących w tej przestrzeni ukazuje 
nie tyle monolog, czy też paralelne monologi przedstawicieli różnych kultur, sta-
nów albo wyznań, co dialog, który niekiedy przybierał formy radykalne, konflik-
towe, czego dobitny przykład stanowiła polemika religijna przełomu XVI i XVII 
wieku. Ale nawet tak konfrontacyjna postawa zakłada świadomość różnorodności 
kulturowej, której nie można przemilczeć i która wywiera wpływ na kształt wspól-
nej przestrzeni. Ziemia przemyska pod koniec XVII oraz przez cały wiek XVIII sta-
nowi przykład właśnie takiej przestrzeni dialogu kultury najpierw prawosławnej, 
a od 1693 r. unickiej z kulturą katolicką, w sensie narodowym kultury ukraińskiej 
z polską. Liczna na ziemi przemyskiej prawosławna szlachta ruska wraz z katolicką 
tworzyła wspólnotę polityczną uznającą Rzeczpospolitą za wspólny byt państwowy, 
zaś w sferze kulturowej podlegała ogólnym tendencjom obecnym w ówczesnej Eu-
ropie przejmowanym i twórczo wykorzystywanym do kształtowania własnej kultu-
ry. Analiza kompleksu tekstów o różnym przeznaczeniu, powstałych na przestrzeni 
dwóch niemal stuleci na terenach eparchii przemyskiej odzwierciedla dialogiczny 
charakter polsko-ukraińskich relacji kulturowych oraz potwierdza wnioski zarów-
no polskich, jak i ukraińskich historyków literatury, odnoszące się do charakteru 
i żywotności estetyki baroku, w tym relacji między obrazem i słowem. 

W 1793 roku światło dzienne ujrzał pomjanyk10 przemyskiego biskupa Inno-
centego Winnickiego11. Jest to zapisane na jednym arkuszu wspomnienie zmarłych 
z rodziny biskupa opatrzone rozbudowanym materiałem ilustracyjnym12 (il. 1). 

9 A.Z. Nowak, Obraz Rzeczpospolitej w paratekstach prawosławnych lwowskich druków religijnych 
w XVII w., [w:] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2, red. M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Łazar, 
Zielona Góra 2020, s. 183. 

10 W nauce polskiej używana jest także nazwa pominnik, por. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie 
w Polsce. Katalog, wyd. 2. zm. oprac. A. Kaszlej, A. Naumow, współpraca E. Naumow, J. Stradomski, 
Kraków 2004, s. 349.

11 Działalność biskupa Winnickiego jako inicjatora zawartej w 1693 r. unii z Rzymem w eparchii 
przemyskiej została szeroko omówiona w dwóch ważnych monografiach: Б. Балик, Інокентій Іван 
Винницький. Єпископ перемиський, самбірський, сяніцький (1680–1700), Рим 1978; M. Bendza, 
Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 
1982, s. 213–234.

12 Pełny tytuł brzmi: Поминанїе Бг҃олюбиваго Іннокенꙿтїа Винꙿницкаго, Млⷭтїю Бж҃їею и Ст҃го 
Ѳронꙋ Апⷭаго, Православнаго Прем҃ыскаго, Самборꙿскаго, Саноцꙿкаго Еппⷭа, в Монастырꙋ ст҃го Сп҃са 
Рокꙋ Бж҃ого 1693, мцⷭа марта, днѧ 27, списаный. 
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Analizowany rękopis różni się od klasycznej formy pomjanyka tym, że nie zacho-
wuje formy spisu imion zmarłych z danego rodu, lecz stanowi przykład swoiste-
go wzorca biskupiego pomjanyka, który miał być przechowywany i odczytywany 
w świątyni. Analiza modlitewnego komponentu zabytku ujawnia szereg analogii 
do modlitw Parastasu umiejętnie dobranych przez autora do charakteru zabytku13. 
Nad tytułem dokumentu przedstawiono pięć rycin wykonanych czarnym tuszem 
i umieszczonych w podwójnych ramkach. Z prawej strony u góry pierwszej ilu-
stracji czerwonym tuszem wykonano napis: смєрть грѣшником люта („śmierć 
grzeszników najgorsza…”), pochodzący z Księgi Psalmów14. Przedstawia ona wi-
zerunek śmierci, która w prawej dłoni trzyma kosę, topór, i gorejącą pochodnię, 
zaś w lewej – grabie, łopatę і klepsydrę. Do jej prawego boku przytroczono kołczan 
ze strzałami, a do lewego – łuk. Pod nogami śmierci znajdują się cztery ludzkie 
czaszki i kości; z prawej strony widać koronę królewską, obok berło i kości. Drugi 
rysunek przedstawia patriarchę Abrahama; na jego łonie spoczywają dusze zmar-
łych, ukazane w formie ludzkich twarzy. Trzeci rysunek przedstawia krzyż, włócz-
nię i trzcinę. Na ramionach krzyża znajduje się napis: ІС ХС НІКА (Jezus Chrystus 
Zwycięzca). Na czwartym rysunku ukazano Izaaka, który, podobnie jak w przypad-
ku Abrahama, na łonie trzyma dusze zmarłych. Na piątym podobnie upozowany 
Jakub. Tekst pomjanyka od dołu zamyka graficzna klamra pod postacią cherubina. 

Patrząc na pomjanyk biskupa Winnickiego pod kątem relacji słowa i obrazu 
dostrzec można wyraźną tendencję do ich syntetyzowania. Autor nie kierował się 
wyłącznie wspomnianą powyżej, postulowaną także w kręgach jezuickich motywa-
cją dydaktyczną, związaną z potrzebą dotarcia z nauką moralną do niepiśmiennych 
wiernych pod postacią Biblii Pauperum. Materiał ilustracyjny pomjanyka stano-
wi dopełnienie zasadniczego dla tego typu tekstów celu, jakim było upamiętnie-
nie zmarłych przodków. W skondensowanej formie graficznej przedstawia ważne 
w tym kontekście treści soteriologiczne, ukazując w centralnym punkcie zbawienie 
człowieka w rezultacie męczeńskiej śmierci ukrzyżowanego Chrystusa oraz wizję 
wiecznego przebywania dusz „na łonie Abrahama” (patriarchów). Autor wplótł 
także refleksję dotyczącą doczesnego życia, realizując ją przez sugestywną, wani-
tatywną formułę memento mori i oddziałując na wyobraźnię odbiorcy realizmem 
o jednoznacznie dydaktycznym przeznaczeniu. 

13 І. Винницький, Катихисіс або бароковий душпастирський сад, red. В. Пилипович 
і Д. Пилипович, Перемишль 2007, s. 501–503.

14 Fragment Psalmu 33 w cytowanym brzmieniu pochodzi z Biblii Ostrogskiej (1581). We współ-
czesnym ukraińskim tłumaczeniu Pisma Świętego przybiera formę: Злоба грішника його ж убиває.... 
Według Biblii Wujka, jest to Psalm 33, 22. W Biblii Tysiąclecia ten fragment Psalmu oznaczonego jako 
34 (33) brzmi: Zło sprowadza śmierć na przewrotnego….
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Zapoczątkowana w epoce renesansu tradycja odnosząca się do parawizual-
ności literatury żywa jeszcze w XVII wieku, w kolejnym stuleciu odchodziła stop-
niowo w niepamięć. Jednakże długo jeszcze pozostała ona żywa w kulturze warstw 
szlacheckich I Rzeczpospolitej pod postacią m.in. panegiryków, które zdominowa-
ły literaturę staropolską15. Począwszy od XVII wieku notuje się znaczny przyrost 
literatury okolicznościowej połączony z obniżeniem wartości literackiej tego typu 
utworów16. Dominacja żywiołu panegirycznego przejawiała się w różnym stopniu 
w całej niemal produkcji literackiej ziemi przemyskiej XVIII wieku pod posta-
cią licznych emblematów, stemmatów, prefacji, epitafiów, wierszy heraldycznych 
świadczących o niesłabnącym zamiłowaniu czytelników-odbiorców do gatunków 
szeroko operujących obrazem.

Jednym z ciekawszych przykładów jest kolekcja epitafijnych portretów pra-
wosławnych i unickich biskupów przemyskich. Jak dowiadujemy się z prac Kaspra 
Niesieckiego, pierwotnie stanowiły one element wystroju przemyskiej świątyni ka-
tedralnej zbudowanej około 1540 roku, która z powodu złego stanu technicznego 
została rozebrana w drugiej połowie XVIII wieku. Z tego też powodu freski z wize-
runkami 16 władyków zostały przeniesione na płótno17. Jak zaświadcza Niesiecki, 
niektóre portrety prócz wizerunku władyki zawierały datę śmierci oraz wizerunki 
herbowe. Przy przeniesieniu na płótno kolekcję uzupełniono o kolejne portrety, 
o czym pisał ksiądz Antin Dobriański. Przypuszczalnie inicjatorem tego przedsię-
wzięcia, zrealizowanego w latach 1776–1778, był biskup Atanazy Szeptycki, zaś wy-
konanie zlecono księdzu Mykole Tereińskiemu. Jego autorstwa prawdopodobnie 
były także krótkie napisy epitafijne oraz panegiryczne umieszczone na portretach. 
Pod względem kompozycji malarskiej przemyską kolekcję podzielić można na dwie 
grupy. Pierwsza z nich przedstawia biskupów Hieronima Ustrzyckiego i Onufrego 
Szumlańskiego. Obydwie postaci ukazano w stroju biskupim i upozowano tak, że 
prawa ręka z widocznym na palcu pierścieniem biskupim przytrzymuje wiszący na 
szyi biskupi krzyż. Ustrzycki zwrócony jest w lewą stronę, zaś Szumlański w prawą. 
W górnej części portretu, w przypadku Ustrzyckiego po prawej stronie, a Szumlań-
skiego po lewej, znajduje się herb rodowy. Od dołu kompozycję wieńczy szarfa, na 
której zapisany został wierszowany tekst.

15 J. Pelc, „Ut pictura poesis erit”…, s. 66.
16 H. Dziechcińska, Parawizualność literatury staropolskiej…, s. 108, 110.
17 Historia powstania i autorstwa kolekcji portretów biskupów przemyskich zob. В. Пилипович, 

До історії колекції портретів перемиських владик, [w:] Брама святого Івана. Перемиська 
барокова епітафія, red. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2005, s. 7–17.
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Kompozycja drugiej grupy portretów przedstawia wizerunki biskupów zwró-
cone w lewą stronę18. Portretowane osoby ubrane są w mnisi habit (riasę) z głową 
nakrytą kapturem. Na piersi widoczny luźno zwisający krzyż biskupi nie podtrzy-
mywany palcami, jak to miało miejsce w przypadku pierwszej grupy portretów. 
W ręku (w 5 przypadkach w lewej ręce, w 9 przypadkach w prawej) widnieje pa-
storał, czego również nie znajdziemy w pierwszej grupie. Mimo iż niektórzy z por-
tretowanych biskupów pochodzili ze szlacheckich rodów (Iwan Birecki, Ławrenty 
Terlecki, Mychajło Kopystyński, Sylwester Hulewicz) na portretach tej grupy nie 
umieszczono herbu. Inskrypcje epitafijne na ogół okalały wizerunki biskupów. 
Wyjątek od tej reguły stanowił portret Jerzego Hoszowskiego, z tekstem umiesz-
czonym pod wyobrażeniem postaci. 

Kolekcja portretów epitafijnych pod względem kompozycyjnym stanowi 
konsekwentnie zrealizowaną strukturę łączącą wizerunek biskupa z literacką for-
mą epitafium lub wiersza heraldycznego o charakterze panegirycznym. Do wzor-
ca heraldycznego panegiryku zbliżony jest poetycki utwór na cześć bpa Onufre-
go Szumlańskiego kierującego eparchią w latach 1746–1762 (il. 2). Wyróżnia się 
on na tle całej kolekcji tym, że jako jedyny został poświęcony osobie żyjącej, co 
w konsekwencji nie pozwala traktować utworu jako epitafium, lecz jako panegiryk. 
Prócz wizerunku władyki plan kompozycyjny uzupełniony został o umieszczony 
w prawym górnym rogu herb rodowy Szumlańskich – Korczak. Zgodnie z legen-
dą herbową na czerwonym tle tarczy herbowej umieszczony został u góry szary 
pies w złotej czaszy, poniżej trzy białe wręby, które symbolizować miały trzy rzeki 
Bodrok, Cisę i Dunaj19. Na szarfie umieszczono następujący tekst:

Na świecie Iózef, drugi Onufry w Zakonie, // Tego Samborska z zasług ozdobiła 
skronie, // Mitra, w czwartym czterdziestym tysiąc siedemset roku, // Przemyski 
y Sanocki z Boskiego wyroku, // We trzech Dyecezyach Biskup ogłoszony // 
W tysiąc siedemset czterdziestym ósmym wywyższony // Na tę godność, day 
Boże iak w naydłuższe wieki, // Niech dla zysku Herbowe złotem płyną Rzeki20.

Współzależność między oboma składowymi kompozycji – portretem i in-
skrypcją – jest więc nie tylko czysto formalna poprzez osobę Szumlańskiego, ale 
sięga głębiej, odwołując się do motywu herbowych rzek. Zwięzła forma literacka re-
alizuje założenia gatunkowe epigramatu panegirycznego. Autor wprowadził imio-
na – świeckie i zakonne bohatera – oraz informacje dotyczące funkcji pełnionych 

18 Są to: Sergiusz, Eutymiusz Samborski, Kyryło Wołoszyn, Iłarion, Illia, Iwan Birecki, Joanicjusz, 
Joachim, Ławrenty Terlecki, Arseniusz Bryliński, Mychajło Kopystyński, Sylwester Wojutyński-Hule-
wicz, Atanazy Krupecki, Jerzy Hoszowski.

19 M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 149–150.
20 Брама святого Івана..., s. 59.
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przez hierarchę: biskupa samborskiego, a później także przemyskiego i sanockiego. 
Zwieńczeniem utworu jest prośba do Boga o jak najdłuższe panowanie biskupa, 
dopełniona odwołaniem do herbowych rzek. Nie sposób nie zwrócić przy tym 
uwagi na wymiar stylistyczny utworu, kształtowany przez rozbudowaną barokową 
poetykę. I tak autor podkreśla znaczenie wyboru Szumlańskiego na urząd bisku-
pa samborskiego poprzez zastosowanie w pierwszym i drugim wersie połączenia 
przerzutni oraz inwersji. Celem takiego zabiegu była niewątpliwie chęć zadziwienia 
czytelnika. Taka właśnie intencja autora jeszcze bardziej uwidocznia się we frag-
mentach określających istotne daty z życia bohatera utworu, gdzie świadomie za-
burzony został układ logiczny21. Choć zamierzony przez autora efekt, zgodny z wy-
mogami barokowych wzorców poetyckich, został bezsprzecznie osiągnięty, trudno 
nie zgodzić się z opinią Olhy Cyhanok sformułowaną w odniesieniu do epitafium 
poświęconego Sylwestrowi Kossowowi, że zabieg taki nie należał do szczególnie 
udanych22.

Epitafia zaliczane do drugiej grupy, mimo zwięzłej formy trzynastozgłoskowe-
go czterowiersza, przekonują, że autor wiele uwagi poświęcił obrazowości poetyc-
kiej, nie wiążąc jej tak wyraźnie z komponentem malarskim. Portrety biskupów 
reprezentujących szlachtę zostały bowiem konsekwentnie pozbawione symboli-
ki herbowej, a ważną rolę zaczęły odgrywać imiona biskupów jako podstawa dla 
konstruowania konceptów odwołujących się do wyobraźni czytelnika. I tak epita-
fium poświęcone władyce Ławrentemu Terleckiemu zbudowane zostało w oparciu 
o etymologię imienia i skojarzenie z laurem zdobiącym głowę bohatera jako sym-
bolem chwały opartej na odwadze i wiecznej nagrody po śmierci: „Lawrent Wła-
dyka swoie ten ozdabia skronie, // Lawr znak sławy z odwagi, a ktoż mu tam po nie 
// Posięgnie. Władnął dobrze y teraz on owładnie: // Ma skarby wielkie tam, gdzie 
mu nic nie przepadnie”23.

W podobnym stylu utrzymane zostało epitafium poświęcone Arseniuszowi 
Brylińskiemu, którego nazwisko zestawione zostało etymologicznie z bryłą ziemi: 
„Wprawdzie każdy z nas Człowiek Ciałem ziemi bryła // Lecz gdzie Dusza z Obro-
tem zbawiennym ten siła // Zasłuży”24. Obrazowość oparta na grze słów budowała 
efekt parawizualny dzieła literackiego, tworząc koncept oparty na bliskości zna-

21 Był to zabieg powtórzony także w utworze poświęconym Hieronimowi Ustrzyckiemu: „Lat 
przepędziwszy, czterdzieści ósmego // Po tysiąc siedemset, z światem się rozstaie…”, por. Брама свя-
того Івана…, s. 57.

22 О. Циганок, Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII–XVIII ст: 
основні напрямки досліджень, Київ 2011, s. 31–32.

23  Брама святого Івана…, s. 77.
24 Ibidem, s. 79.
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czeniowej i brzmieniowej „bryły ziemi” jako alegorii cielesności, śmiertelności, 
niedoskonałości z nazwiskiem biskupa, który będąc w istocie człowiekiem, mimo 
wszystko zaletami duchowymi przezwyciężył cielesne ograniczenia, wynikające 
z ziemskiego bytowania i w przekonaniu autora osiągnął zbawienie. Jednocześnie 
autorowi udaje się przenieść tę myśl na poziom ogólnej refleksji, realizując w ten 
sposób postulowany przez teorię literacką i retoryczną dydaktyzm.

Sferą, w której można zaobserwować największy rozkwit, był jednak pane-
giryzm, przyjmujący niekiedy bardzo rozbudowane formy. Potrzeba wychwalania 
postaci pełniących w Rzeczpospolitej ważne role społeczne z reguły związane ze 
szlacheckim pochodzeniem i bez względu na wyznanie, stanowiła niezmienną ten-
dencję ukształtowaną w epoce włoskiego renesansu i upowszechnioną w następnej 
epoce we wszystkich chyba kulturach europejskich. Przysłużył się do tego także je-
zuicki model edukacyjny. Analogiczną sytuację można zaobserwować w literaturze 
okolicznościowej ziemi przemyskiej, w której panegiryzm stanowił cechę dominu-
jącą. Świadczy o tym kompleks tekstów zebranych i opublikowanych przez Wło-
dzimierza Pilipowicza, które powstawały głównie od połowy XVII do ostatnich lat 
XVIII wieku25, a niekiedy i później – do połowy stulecia XIX26. 

Jednym z ciekawych przykładów realizacji tej tendencji jest utwór polskiego 
kaznodziei jezuickiego – Ignacego Pilawskiego – Nomen Maximilianus,  ogłoszony 
drukiem w Przemyślu w 1791 na cześć unickiego bpa Maksymiliana Ryło27 z okazji 
jego intronizacji w przemyskiej katedrze. Jak zapowiada pełny tytuł, dzieło Pilaw-
skiego jest rozbudowaną konstrukcją alegoryczną o charakterze panegirycznym 
opartą na popularnej w baroku literackiej formie anagramu (łac. anagramma). Jed-
nym z jej inicjatorów w Polsce był Stanisław S. Szemiot, autor serii Metamorphoses 
literae wydanej w drugiej połowie XVII wieku. Jako gra słowna czy też zabawa li-
teracka anagram polegał na umiejętnym przestawieniu liter, aby wywołać zdziwie-

25 Prócz wspomnianego zbioru Брама святого Івана…; por. również: Барокові стемми & пре-
фації. Гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII–XVIII століть, red. В. Пилипович, 
Перемишль 2012; Наш Praesul, наш Владика. Оказіональні видання, присвячені перемиським 
владикам Атанасію Шептицькому, Максиміліанові Рилу та Антонію Ангеловичу (друга поло-
вина XVIII століття), red. В. Пилипович, Перемишль 2017. 

26 Por. Memoria перемишлян. Єпископ Іван Снігурський в літературі перемиського бідер-
маєру, red. В. Пилипович, Перемишль 2009.

27 Pełny polskojęzyczny tytuł tego dwujęzycznego dzieła brzmi: Imię MAXIMILIANUS Jaśnie 
Wielmożnego Nayprzewielebnieyszego Jegomości Xiędza RYŁO z Bożey i Swiętey Stolicy Apostolskiey 
Biskupa Przemyskiego Orderu, Swiętego Stanisława, Kawalera. Liter Przemianami Rzetelnemi XII. 
Wytłumaczone, Wierszem Polskim z Nich Ułożonym Wychwalone, Roku Pańskiego 1791, Dnia 12. 
Miesiąca Października OGŁOSZONE, [w:] Наш Praesul, наш Владика …, s. 113–139.
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nie i zachwyt czytelników poprzez ukazanie bliskich, choć niezwykłych i pozornie 
odległych sensów28.

Zgodnie z wymogami poezji panegirycznej zasadnicza część Nomen Ma-
ximilianus poprzedzona została emblematyczną kompozycją. Oś kompozycyjną 
tworzy schematyczny i artystycznie niezbyt wyszukany wizerunek herbu biskupa 
Ryły (il. 3). W jego centrum znajduje się otoczona eliptyczną opaską głowa żubra 
od góry dopełniona przez postać zwróconego na prawo lwa, który w łapie przy-
trzymuje miecz. W dolnej części kompozycji znajduje się równoramienny krzyż. 
Całość po bokach otoczono symetrycznie ułożonym sznurem z czterema węzłami 
z każdej strony. Sznur w górnej części wieńczy biskupi kapelusz. Uzupełnieniem 
herbowej części są cytaty biblijne pełniące rolę motta, korespondujące z centralny-
mi symbolami herbowymi: żubrzej głowy i lwa, zaś semantycznie podkreślającymi 
okoliczności, w których powstał utwór – motyw koronowania, ozdabiania głowy 
tiarą oraz motyw siły lwa i jego zwycięstwa. Ostatni element kompozycyjny em-
blematu – poetycka subskrypcja napisana trzynastozgłoskowym wierszem polskim 
i paralelnie zaopatrzona, jak cały utwór, w wersję łacińską, została podzielona na 
dwie części osnute wokół centralnych symboli herbowych. Część pierwsza w dwu-
nastu wersach tłumaczyła herbową symbolikę żubrzej głowy – znaku wszelkiej po-
myślności; słowo to w różnych formach gramatycznych występuje 5 razy i stanowi 
wyraźną dominantę leksykalną i znaczeniową. Jej obecność w herbie, w przekona-
niu autora, zapowiadała rozum, mądrość oraz wrodzony dar do pełnienia ważnych 
funkcji w kościele: „Ta GŁOWA ZUBRZA HERBU, pomyślność Ci znaczy // Ze 
godna Twoia GŁOWA Infuły tłomaczy”29. Istotne dopełnienie stanowiły również 
rogi, jako alegoria obrony przed śmiercią: „Ta GŁOWA HERBU, dla swey ozdo-
by ma rogi // Zastawia CIE, od śmierci, by nie przyszła w progi”30. Część druga 
skupiona na herbowym symbolu lwa ściśle koresponduje z wymową części pierw-
szej, alegorycznie podkreślając powołanie Maksymiliana Ryły do pełnienia funk-
cji przywódczych w kościele. Przemawia za tym główny atrybut herbowy – miecz, 
jako symbol obrony wiernych oddanych pod opiekę biskupa: „Gdy Herbowy LEW 
zbroyny czynne straże czyni // Dobra WIARY i Trzody, krzywda CIĘ nie wini”31. 
Klamrę spinającą obydwie części stanowił motyw obrony przed śmiercią – ogólna 
refleksja moralna postulowana przez teorię retoryczną i literacką: „Gdy Herbowy 

28 S. Nieznanowski, hasło anagram, [w:] Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze – renesans 
– barok, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 26–27.

29  Наш Praesul, наш Владика..., s. 122.
30 Ibidem.
31  Ibidem.
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LEW, groźnym, mieczem czyni straże // BISKUPIE, śmierć CIĘ z liczby żyjących 
nie marze (sic!)”32.

Stemmat na herb Ryły był jedynie wstępem do rozbudowanego wierszowa-
nego panegirycznego anagramu. Podział kompoz ycyjny na 12 części oparty zo-
stał na łacińskiej wersji imienia bohatera – Maximilianus graficznie wydzielonej 
w spisie treści, a potem przypisanej zgodnie z kolejnością liter w imieniu do kolej-
nych części. Opisując losy biskupa od momentu wstąpienia do zakonu bazylianów 
przez biskupstwo chełmskie, aż do objęcia eparchii przemyskiej, autor skonstru-
ował alegoryczny łańcuch, na który składają się m.in. światło, pasterz, Nil, słońce 
i księżyc, opoka (skała), śnieg. Gra słowna symbolicznych obrazów oraz imienia 
biskupa wykorzystana została do stworzenia konceptu. Zabieg ten ujawnia się w ła-
cińskich wersjach poszczególnych części np. Nilus, i maxima (anagramma VI), Axi 
sim Lumina (anagramma VII), czy Ini saxum almi (anagramma IX). Celną egzem-
plifikacją twórczej metody Pilawskiego jest część X, odwołująca się do symbolu 
śniegu (łac. nix): II (five lvi) NIX ALMA SUM, skonstruowana z liter składających 
się na imię MAXIMILIANUS. Ten ciekawy koncept oparty został na obrazie śniegu 
jako alegorii czystości moralnej, świętości i niewinności immanentnie związanej 
z imieniem bohatera, determinującym poprzez sakrament chrztu przeznaczenie 
i jego charakter: „[…] niewinność SNIEG SWIĘTY // Z Imienia SNIEG moy, także 
tę znaczy wyięty // I nie dziw że SNIEG SWIĘTY tę znaczy Imienia/ Bo wiemy że 
Imiona znaczą swe plemienia”33.

Zarówno polska, jak i ukraińska kultura XVII–XVIII w. ciążyła ku wizualno-
ści. Doceniano syntezę sztuk, powinowactwo sztuk, co korespondowało z popu-
larną w tym czasie potrzebą osiągnięcia pełnego obrazu rzeczywistości, szerokiego 
odziaływania na czytelnika, pobudzania jego wrażliwości estetycznej. Piśmiennic-
two kręgu eparchii przemyskiej, tworzone przez polskich oraz ukraińskich auto-
rów, wykazuje żywotność tych wzorców, wykraczającą daleko poza ramy czasowe 
baroku. Analiza wybranych tekstów pokazuje, że zamiłowanie do panegiryzmu, 
uwieczniania szlacheckiej chwały, przywiązanie do symboliki herbowej związane 
z kultywowaniem staropolskich tradycji kultury szlacheckiej pod koniec XVIII, 
a i w XIX wieku ciągle jeszcze znajdowały podatny grunt w sferach kościelnych. 
W wymiarze ideowym literatura ta pod koniec XVII stulecia wykazywała jeszcze 
potrzebę głębszej refleksji teologicznej, która z czasem zaczęła ulegać coraz więk-
szej konwencjonalizacji, uproszczeniu. Wspólny dla wszystkich analizowanych 
tekstów motyw śmierci w pomjanyku Winnickiego wpleciony w szerszą refleksję 

32 Ibidem. 
33 Наш Praesul, наш Владика..., s. 133–134.
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natury teologicznej dotyczącą zbawienia, w pozostałych utworach został potrakto-
wany jako motyw pełniący funkcję retoryczną. Mimo tych rozbieżności nadrzęd-
nym dążeniem autorów było przekazanie refleksji na temat nieśmiertelności w sen-
sie soteriologicznym oraz w przypadku epitafiów i panegiryków uwiecznienie 
bohatera w dziele literackim, mające bogate tradycje w kulturze europejskiej34. Dla 
ówczesnych autorów priorytetem było raczej bogactwo formy poetyckiej, pokaza-
nie biegłości literackiej, technicznej czego dowody znajdujemy w analizowanym 
utworze Pilawskiego. Zarówno we wstępie, jak i w zakończeniu dzieła wskazywał 
wyraźnie na chęć zadowolenia czytelnika, na właściwy formie anagramów dowcip, 
który miał za zadanie bawić odbiorcę, zaś krytyków zapraszać do rywalizacji „na 
kunszt retoryczny” i biegłość poetycką: „Krytyku ieżeli ganisz Wiersze, i Przemia-
ny moie // Liter MAXIMILIANOWYCH, uczyń lepsze twoie”35. Na rolę dowcipu 
zwrócił uwagę Maciej Kazimierz Sarbiewski w swoich pracach teoretycznych, lo-
kując oparte na tych podstawach gatunki np. epigramaty, mowy, deklamacje, i inne 
poza sferą twórczości poetyckiej jako wyraz ćwiczenia i popisywania się bystro-
ścią sformułowań36. Niska ocena teoretyków nie przeszkodziła jednak w szerokim 
rozpowszechnieniu tego typu literatury, o czym świadczy kompleks zachowanych 
tekstów oraz długi okres, w jakim powstawały, niewątpliwie zaspokajając potrzeby 
estetyczne, ale niekiedy także duchowe ówczesnych odbiorców.
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SUMMARY

Denys Pilipowicz
Word and Image in the Literature of the Przemyśl Eparchy 

in the 17th and 18th Centuries

Keywords: literature, visual arts, pomjanyk, epitaph, emblem, heraldic literature, 
anagram

The article is devoted to the relations between literature and visual arts. 
The texts created on the initiative of the church hierarchs of the Przemyśl 
eparchy reflect the striving for the synthesis of arts and the visuality of the 
literary text, characteristic of the baroque era, both in Polish and Ukrainian 
culture. It took various forms depending on the subject of the work and 
its genre character. A pomjanyk of Bishop Innocent Winnicki combined 
a graphic element devoted to soteriological and vanitative themes with 
the memory of the dead. The series of portraits of the deceased bishops of 
the Przemyśl eparchy created in the mid-18th century have short epitaphs 
or, in the case of bishop Onufry Szumlański, a panegyric epigram with 
references to the symbolism of the coat of arms. An interesting example 
is Nomen Maximilianus written in honor of bishop Maksymilian Ryło by 
Ignacy Pilawski. The work consisted of an allegorical emblematic poem of 
a heraldic character and 12 anagrams built around the bishop’s name, in 
which the author used many allegorical images to interest the reader and 
skillfully praise the protagonist of the work. The analysis of these texts shows 
how important it was for the authors of the time to influence the reader’s 
imagination with the visual effect of a literary work.
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