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Wstęp

„Albowiem godna jest zalecać ojczyznę swoję i sławę jej z błogosła-
wieństwem Boskim przypomnieć […]. Więc tedy przy pracy urzędu 
i gospodarstwa mego nie zaniedbałem dociec tego, ażebym przy 
tęskności jakiej nie miał ojczyznę swoję czym urekreować, przeglą-
dając się w różnych autorach, z których tę Chronografię albo Dziejo-
pis żywiecki z diligencyjej mojej na widok ojczyźnie pokazałem […]. 
Skąd wzruszony, odważyłem się z błahej mojej prace na pociechę 
i pamiątkę ojczyźnie to wydać. Jakoż z pomocą Boską wypisałem, 
prosząc, aby ten dar i praca moja z łaski synów ojczyzny przyjęta 
była i przez inszych kończona została”1. 

Takimi oto słowami rozpoczyna swoje dzieło Andrzej Komoniec- 
ki (1659–1729), malarz i pozłotnik, żywiecki wójt, a – z zamiłowa-
nia oraz poczucia obowiązku – dziejopis2. Chronografia to księga 

1 A. Komoniecki: Chronografia albo Dziejopis żywiecki. Wyd. S. Grodziski, 
I. Dwornicka. Żywiec 2005, s. 3–5. 

2 Szersze informacje biograficzne – zob. Słownik biograficzny Żywiecczyzny. 
T. 1. Red. A. Urbaniec i in. Żywiec 1995, s. 103–104; hasło: Komoniecki Andrzej. 
W: Polski Słownik Biograficzny. T. 13. Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, 
s. 397–398; J. Kracik: Personalia Andrzeja Komonieckiego w niedbałym zwierciadle 
historiografii. „Karta Groni” 1989, nr 15, s. 62–64; P. Dyrlaga, R. Kosiński: An-
drzej Komoniecki – życie i działalność. W: A. Komoniecki: Monumenta albo zebranie 
starożytnych dzieł, ozdób, pobożności i łask Boskich przez obraz cudowny Matki 
Bożej Panny Mariej w parochiej kościoła rychwalskiego (Rychwałda Monumenta). 
Wyd. P. Dyrlaga, R. Kosiński. Źródła do historii Ziemi Żywieckiej. T. 1: Wieki 
XIV–XVIII. Wolumen 1. Żywiec 2015, s. 19–56. Dokładnie nie wiadomo, kiedy 
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niejednorodna zarówno pod względem formy, jak i treści. Badacze 
używają w odniesieniu do niej określeń: „kronika”, „dziejopis”, rza-
dziej „latopis” czy „rocznik”3. Całość składa się z nierównej długości 
fragmentów, ilustrujących wydarzenia, które rozegrały się w latach 
1400–1728, przede wszystkim w Żywcu i okolicach, ale także 
w dalszych rejonach Rzeczpospolitej, a nawet poza jej granicami. 
Obok lapidarnych, jednozdaniowych, wzmianek odnajdujemy tu 
obszerne, kilkustronicowe, opisy sytuacji; oprócz polszczyzny kro-
nika zawiera notki w języku łacińskim; tekst pisany jest prozą, ale 
zdarzają się też wiersze autorstwa samego Komonieckiego. Podobne 
bogactwo przynosi również warstwa tematyczna dzieła, na kartach 
którego uwiecznieni zostali zarówno wielcy tego świata – władcy, 
biskupi, dziedziczni panowie – jak i pospolici obywatele, a nawet 
ludzie z marginesu społecznego. 

Chronografia, kilkakrotnie wydawana drukiem4 i obecna 
w świadomości współczesnych mieszkańców Żywiecczyzny, do nie-
dawna nie cieszyła się zbytnim zainteresowaniem badaczy5. Dopiero 

i pod czyim wpływem rozpoczął autor pracę nad swoim dziełem. Najstarszy z za-
chowanych rękopisów nosi w tytule datę 1699. Zob. Wstęp. W: A. Komoniecki: 
Chronografia…, s. XIII–XX; P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego, kroni-
karza Żywca. Studia z antropologii historycznej. Wrocław 2010, s. 8; P. Dyrlaga, 
R. Kosiński: Andrzej Komoniecki – życie i działalność, s. 50. 

3 A. Kastelik: Zapomniany dziejopis. Zasygnalizowanie problematyki badań nad 
„Chronografią albo Dziejopisem żywieckim”. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 5. 
Red. J. Malicki, T. Banaś-Korniak. Katowice 2004, s. 40. 

4 Pierwsze wydanie, opracowane przez Stanisława Szczotkę, obejmujące tylko 
jeden tom, ukazało się w roku 1937. Cały nakład tomu drugiego, przygotowany do 
wysyłki w cieszyńskiej drukarni, został w roku 1939 zniszczony przez Niemców. 
Pełny tekst Chronografii wydano w roku 1987 nakładem Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Żywieckiej. W roku 2005 ukazało się drugie wydanie całości, będące 
podstawą źródłową niniejszej książki. Por. Przedmowa. W: A. Komoniecki: Chro-
nografia…, s. VII. 

5 Na potrzebę badań w tym zakresie zwróciła uwagę m.in. A. Kastelik. Zob. 
Eadem: Zapomniany dziejopis…, s. 36–48. Do Chronografii odwoływali się wpraw-
dzie w swoich pracach badacze dawnej obyczajowości, odwołania te najczęściej 
miały jednak formę krótkich cytatów z dzieła, nieopatrzonych szerszym komen-
tarzem biograficznym czy historycznoliterackim. Zob. m.in.: M. Bogucka: Staro-
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w roku 2010 ukazało się jej pierwsze (i do tej pory jedyne) mono-
graficzne opracowanie – książka Piotra Kowalskiego Świat Andrzeja 
Komonieckiego, kronikarza Żywca. Studia z antropologii historycznej. 
Jak wskazuje podtytuł, jako klucz interpretacyjny pojawia się tutaj 
antropologicznie zorientowana historia kultury, która – co tłumaczy 
autor w kolejnych fragmentach publikacji – „jest bardziej historią 
wyobrażeń niż historią mentalności”6, a przedmiotem jej badań 
są znaki, symbole, motywy i toposy7. Zgodnie z takim ujęciem 
kronika żywieckiego wójta jawi się jako zbiór kodów kulturowych 
i systemów komunikacji8, a znaczna część rozprawy wrocławskiego 
badacza przybiera formę teoretycznych dociekań na temat różnych 
sposobów odczytania dzieła9. 

polskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa 1994, s. 75, 141, 144–149, 156–157, 
170, 184, 185, 190–191, 200; Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie. Łódź 1975, 
s. 15, 37, 59, 94–95, 106, 114–115, 244, 386, 400, 426–427. 

6 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 26. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, s. 40–41. 
9 Jako jeden z licznych przykładów tej tendencji można wskazać fragment, 

w którym autor omawia opisany przez Komonieckiego pod datą roczną 1714 
przypadek niejakiej Rozyny, z której ciała, prawdopodobnie po zjedzeniu przez 
dziewczynę kaczych jaj, wybiegła jaszczurka. Kowalski pisze: „[h]istoryk kultury, 
otrzymując do zinterpretowania podobny przekaz, ma przed sobą zadanie frapują-
ce. Może bowiem potraktować taki zapis jako pretekst do przedstawienia swojego 
rodzaju case study i spróbować odnaleźć możliwe tropy interpretacyjne tego, co 
zobaczył czy usłyszał kronikarz, choć nie musi przecież wypowiadać się na te-
mat faktyczności samego zdarzenia, historyk może rekonstruować dzieje pewnego 
wyobrażenia, motywu, symbolu itp., może śledzić krystalizowanie znaczeń w ra-
mach określonego paradygmatu kulturowego, a potem desemantyzację wyobraże-
nia w zmieniających się kontekstach, w ramach innych dyskursów, w zaangażowa-
niu w odmienne procedury wyjaśniające i w inne retoryczne interesy […]. W tym 
wypadku należy wiązać jaszczurki i węże raczej z niskimi częściami wszechświa- 
ta […]. Nie wolno jednak zgubić pytania, jak z tymi mitograficznymi studiami 
pogodzić interpretację emiczną: jedzenie kaczych jaj podawanych na miękko jako 
przyczynę tego, że z ciała Rozyny wyszły te chtoniczne istoty. I znowu można by 
szukać sensów jaja i kaczki – tu również dałoby się znaleźć wiele interesujących 
tropów mitologicznych, wystarczy przypomnieć tylko o jajach kosmicznych, o ja-
jach smoczych czy żmijowych […]. Kluczowa w takim podejściu interpretacyjnym 
może być [także – BSS] informacja o nadmiernym apetycie Rozyny i jej osobliwe 
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Niniejsza książka ma do zrealizowania inne cele. Jako centralny 
obiekt badawczego zainteresowania pojawia się w niej człowiek, 
mieszkaniec małej miejscowości (głównie Żywca, ale także okolicz-
nych wsi oraz miasteczek), którego los zdeterminowany jest przez 
cztery potężne siły: przyrodę, chorobę (i śmierć), religię oraz prawo. 
W obrębie każdej z tych sfer żywiecki wójt zarejestrował przede 
wszystkim wydarzenia spektakularne i ekstremalne, odbiegające od 
rutyny dnia powszedniego i burzące przewidywalną codzienność. 

W dziele Komonieckiego odcisnęła swój ślad także Wielka Hi-
storia. Zostaje ona jednak przywołana niejako mimochodem, gwoli 
dokumentacyjnej ścisłości, stanowiąc jedynie tło dla wydarzeń, 
które dziejopis uznaje za najważniejsze. Jako takie postrzega zaś 
to, co dzieje się blisko, lokalnie. Prawdziwym „panem” jest więc 
w kronice nie król, a miejscowy dziedzic, a uwaga przeciętnego 
mieszkańca Państwa Żywieckiego znacznie częściej niż na kolejnych 
wojnach, elekcjach, sejmach czy koronacjach koncentruje się na 
szkodnikach zagrażających uprawom kapusty. Podobny klucz został 
wykorzystany w niniejszej książce, w której polityczna tematyka 
Chronografii omawiana jest w bardzo wąskim zakresie i pojawia 
się jedynie wówczas, gdy ma bezpośredni związek z zasadniczym 
przedmiotem badań. 

Liczba wydarzeń dotyczących Żywca i okolic systematycznie 
wzrasta wraz z kolejnymi stronicami dzieła, osiągając apogeum 
w zapisach z czasów współczesnych autorowi. Nic jednak dziwnego 
– pierwsza cześć Chronografii, od początku do roku 1586, została 
(z małymi wyjątkami) przepisana przez Komonieckiego z Kroniki 
polskiej Marcina i Joachima Bielskich10, z tego względu znajduje się 

upodobania kulinarne: to być może spożywanie kaczych jaj na miękko powodu-
je, że z ciała jedzącej wychodzą jaszczurki albo węże. Trzeba byłoby się odnieść 
już nie do reguł interpretacji symbolicznej, lecz raczej do kodów moralistycznych: 
to grzech obżarstwa (gulla) był przyczyną zdarzenia. […]. Poszukiwania nie będą 
łatwe, ale są możliwe i zapowiadają wiele intelektualnych satysfakcji […]”. Zob. 
Ibidem, s. 23–28. 

10 Por. Wstęp. W: A. Komoniecki: Chronografia…, s. XXVIII.
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w niej stosunkowo niewiele informacji lokalnych11. W niniejszej 
książce ta część żywieckiej kroniki została więc wykorzystana 
jedynie w nieznacznym stopniu. Pojawia się głównie jako mate-
riał porównawczy, gdy zachodzi potrzeba zestawienia jakiegoś jej 
fragmentu z XVI-wiecznym pierwowzorem (dzięki temu można na 
przykład formułować wnioski na temat preferencji tematycznych 
autora z Żywca, który pewne zapisy obecne w kronice Bielskich 
pomijał), a także jako świadectwo długiego trwania niektórych 
motywów, konwencji i wydarzeń. 

Niniejsza praca obejmuje zatem przede wszystkim okres od 
końca XVI do lat dwudziestych XVIII stulecia, a jako szczególnie 
ciekawy warto wskazać materiał wyznaczony datami 1686–1728. 
Pierwsza określa moment objęcia przez autora urzędu burmistrza 
(dwa lata później wójta) Żywca12. Wiązało się to bez wątpienia 
z jego wzmożoną aktywnością społeczną, możliwością uczestnic- 
twa w rozmaitych lokalnych uroczystościach, a także szerokim 
dostępem do ważnych dokumentów miejskich, co nie pozostało bez 
wpływu na kształt Chronografii. Druga z wymienionych dat wyzna-
cza natomiast koniec zapisów skreślonych ręką Komonieckiego13. 

Pozostawił on dzieło monumentalne i wielowymiarowe, impo-
nujące bogactwem szczegółów, skłaniające do porównań oraz skoja-
rzeń, świadczące o niewątpliwej erudycji i talencie pisarskim autora, 
który – z myślą o potomnych – ocalił od zapomnienia dawny świat. 
W centrum tego świata znajduje się człowiek. Wprawdzie większość 
zapisów odnosi się do obywateli Państwa Żywieckiego, jednak ów 
zbiorowy bohater żywieckiej Chronografii – rozdarty między ziemią 
a niebem, doświadczony „w tak straszliwym boju”, bezradny wo-

11 W pierwszej części Chronografii sporadycznie zdarzają się jednak wzmianki 
o Żywcu – w tych fragmentach kronika różni się od dzieła Bielskich. W związku 
z tym niektóre spośród wcześniejszych zapisów Komonieckiego również zostały 
omówione w niniejszej książce.

12 Por. P. Dyrlaga, R. Kosiński: Andrzej Komoniecki – życie i działalność, s. 32. 
13 Po śmierci żywieckiego wójta kronika była kontynuowana przez kilku auto-

rów, aż do roku 1877. W niniejszej książce zapisy te zostały pominięte.
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bec chorób i kaprysów pogody, szukający pocieszenia w modlitwie, 
drżący przed karzącą ręką Stwórcy i okrucieństwem ziemskiego 
wymiaru sprawiedliwości – to każdy przeciętny mieszkaniec ma-
łego miasteczka lub wioski w dobie pierwszej Rzeczpospolitej. Jako 
nazbyt surowy i krzywdzący należy więc potraktować komentarz, 
który przed wielu laty na ostatniej karcie rękopiśmiennej wersji kro-
niki zamieścił literaturoznawca Michał Wiszniewski: „[t]ę książkę 
sobie w roku 1844 pozwoloną czytałem. Dla miejscowości bardzo 
ciekawa, do ogólnej historyi niewiele zawiera”14. 

14 Cyt. za: Wstęp. W: A. Komoniecki: Chronografia…, s. XVI, przypis nr 37. 
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Rozdział pierwszy

Człowiek i przyroda

O ogromnym wpływie środowiska naturalnego na ludzkie życie nie 
trzeba nikogo przekonywać, relacja ta ewoluowała jednak w toku 
dziejów, przede wszystkim ze względu na rozwój nauki i techniki 
umożliwiający zrozumienie oraz częściowe ujarzmienie przyrody. 
Żywioł natury obfituje jednak i w takie zjawiska, które wymykają 
się jakimkolwiek normom, wywołując przerażenie w każdej epoce, 
niezależnie od jej zdobyczy cywilizacyjnych. Mowa tu o wszelkiego 
rodzaju klęskach elementarnych, anomaliach przyrodniczych oraz 
spektakularnych fenomenach astronomicznych. Od wieków pobu-
dzają one do stawiania szeregu pytań i formułowania rozmaitych 
refleksji, także w kontekście metafizycznym. Nie inaczej było 
w czasach, które obejmuje Chronografia, wówczas jednak odpo-
wiedzialnością za tego rodzaju zjawiska obarczano ludzi – czasem 
poszczególne osoby, częściej zaś całe zbiorowości, które (o czym 
przez długie wieki przekonywały filozofia, religia i literatura) swo-
imi czynami obraziły Boga i sprowokowały kataklizm, będący – tak 
jak biblijne plagi egipskie czy potop – widomym znakiem gniewu 
Bożego i karą za grzechy1. 

1 Zob. P. Janiszewski: Klęski jako demoniczna cecha przydana przez Boga ele-
mentom świata fizycznego. „Etyka” 1997, nr 30, s. 51–52; A. Świerczek: Obawy 
człowieka późnośredniowiecznego przed zjawiskami naturalnymi. „Perspektywy 
Kultury. Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum 
w Krakowie” 2015, nr 13, s. 140; Z.M. Osiński: Lęk w kulturze społeczeństwa pol-
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Wiek XVII, wraz z odkryciami Newtona, przyniósł wprawdzie 
znaczącą zmianę w rozumieniu świata i ukształtował kluczowe 
dla interesujących nas rozważań pojęcie „praw przyrody”, prze-
łom ten dokonał się jednak wyłącznie w nauce, a nie w myśleniu 
potocznym2. Znakomitym odzwierciedleniem tego ostatniego jest 
fragment barokowego wiersza:

Potop, trzęsienie ziemie, powietrzna zaraza, 
Wojna, głód – cóż zostaje światu? – tylko skaza 
I ogień blisko! – Skąd te rzeczy? – Z wysokości. 
– A któż światu przyczyną złego? – Ludzkie złości3.

Taki kierunek myślenia zdominował całą kulturę staropolską. 
Warto o tym pamiętać, przystępując do odczytania obszernych 
fragmentów Chronografii Andrzeja Komonieckiego poświęconych 
nietypowym fenomenom natury. 

Pory roku

Nienaturalna dla danej pory roku pogoda nie jest, wbrew potocz-
nym opiniom, problemem nękającym Polskę dopiero ostatnimi 

skiego w XVI–XVII wieku. Warszawa 2009, s. 80; P. Kowalski: Świat Andrzeja Ko-
monieckiego, kronikarza Żywca. Studia z antropologii historycznej. Wrocław 2010, 
s. 127–139. Na temat utworów literackich obrazujących motyw klęsk elementar-
nych jako kary Bożej, zob.: J. Kroczak: „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…” 
Prognostyki i znaki cudowne w polskiej literaturze barokowej. Wrocław 2006, s. 25, 
196–200; T. Banasiowa: Ars vivendi czasów Apokalipsy. Elementy ramowe w teks-
tach okolicznościowych poświęconych klęskom żywiołowym (1570–1630). W: Dzieło 
literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek 
w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Katowice 2002, s. 408; Eadem: 
Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku re-
nesansu i wstępnej fazy baroku. Katowice 2007, s. 82–136; P. Grochowski: Nastro-
je społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich. 
„Napis” 2006, seria XII, s. 21–33.

2 Por. P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 113. 
3 S. Przypkowski: [Potop, trzęsienie ziemie, powietrzna zaraza]. Łaciński utwór 

w tłumaczeniu Z. Morsztyna. Cyt. za: J.K. Goliński: Okolice trwogi. Lęk w litera-
turze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997, s. 25. 
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czasy. Już w średniowiecznych kronikach odnajdujemy sporo 
wzmianek o wszelkiego rodzaju anomaliach – wyjątkowo ciepłych 
zimach, mroźnych wiosnach czy ulewnych latach. Wprawdzie ot-
wierająca Roczniki Jana Długosza obszerna chorografia lokalizująca 
nasz kraj „między siódmym i ostatnim klimatem”4 zawiera jedynie 
informację o srogich zimach, z którymi zresztą zmyślni Polacy po-
trafią sobie świetnie radzić za pomocą ognisk i pieców, ale w dalszej 
części dzieła pojawiają się już wzmianki o zaburzeniach natural-
nego rytmu przyrody. Z drugiej jednak strony, formułując wniosek 
o obecności tego rodzaju zjawisk w życiu naszych przodków, nie 
należy popadać w przesadę i wskazywać na jakąś szczególną ich 
liczbę, bo choć lektura dawnych kronik nieraz może skłaniać 
do takiej interpretacji, pamiętać należy, iż istotą tych dzieł było 
utrwalanie zdarzeń wyjątkowych, nietypowych i odbiegających od 
rutyny dnia powszedniego. „Nie zdarza się prawie – jak zauważa 
Małgorzata Hanna Malewicz – by źródła zarejestrowały zjawiska 
meteorologiczne pozostające w granicach normy: o »zwykłych« zi-
mach czy okresach letnich nie ma właściwie żadnych wzmianek”5. 

Obserwację tę możemy odnieść także do Chronografii, w której 
żywiecki wójt skrupulatnie odnotowywał wszelkie odstępstwa od 
normy pogodowej charakterystycznej dla danej pory roku. Typowe 
warunki klimatyczne interesowały go natomiast tylko wtedy, gdy 
były tłem dla jakiegoś niecodziennego zdarzenia i to właśnie owo 
zdarzenie, a nie pogoda, stawało się centralnym punktem opowieści. 

4 J. Długosz: Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 1 i 2. Red. 
J. Dąbrowski, W. Semkowicz-Zarembina. Przeł. S. Gawęda, Z. Jabłoński i in. War-
szawa 2009, s. 98. Pojęcie „klimatów” zaczerpnięte zostało z dzieł Ptolemeusza 
i opiera się na wyliczeniach pochylenia osi Ziemi w stosunku do horyzontu. We-
dług atlasu map w Kosmografii Ptolemeusza „siódmy klimat” obejmuje dolny bieg 
Dniepru i Bagna Meotyjskie, ostatni zaś – dwudziesty pierwszy – to okolice poło-
żone na północ od Prus oraz kraje skandynawskie. Por. M.H. Malewicz: Zjawiska 
przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza. Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 53. 

5 M.H. Malewicz: Zjawiska przyrodnicze…, s. 52. 
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Znakomitą ilustracją tej tezy jest na przykład wzmianka odnosząca 
się do roku 1707, kiedy to w styczniu ścisnął tęgi mróz, co oczy-
wiście samo w sobie nie było niczym niezwykłym, doprowadziło 
jednak do tego, iż niejaki „Franek Ciapka z Trzebinie, pijany będąc, 
na drodze za miastem ku Sporyszowi zamarznął i umarł. Którego 
[…] pod Bożą Męką tamże pogrzebiono”6. 

Jednym z przejawów zainteresowania autora Chronografii zabu-
rzeniami normy pogodowej są przekazane przez niego informacje 
o nienaturalnie ciepłych zimach. Pojawiają się one w Chronografii 
wielokrotnie, zazwyczaj wraz ze wzmianką o nietypowych dla tej 
pory roku pracach polowych. I tak na przykład w roku 1583 „zima 
[tak] ciepła była, że na Gody i Trzy Króle orali”7, a w roku 1594 
„od jesieni do Gromnic takie ciepło było, że orali, siali i bydła na 
polach paśli”8. 

Natury nie da się jednak oszukać, o czym świetnie wiedzieli 
autorzy staropolskich poradników rolniczych. Anzelm Gostomski 
– twórca wydanego w roku 1588 Gospodarstwa, pierwszej oryginal-
nej polskiej książki z tego zakresu9 – napominał: „[b]o co zimie ma 
być, lecie nie może być; co w jesieni ma być, to zimie nie będzie, 
co na wiosnę, to też lecie nie będzie”10. Zgodnie z jego zaleceniami 
siać należy tylko do świętego Michała „albo – za jaką przyczyną – 
nadalej po ś. Michale w tydzień”11. Lektura Chronografii pokazuje 
jednak wyraźnie, iż tego rodzaju porady najczęściej pozostawały 
jedynie teorią. 

Jeszcze poważniejszy problem stanowiła zima przedłużająca się 
lub zbyt wczesna, jej następstwem był bowiem bardzo często głód 

 6 A. Komoniecki: Chronografia albo Dziejopis żywiecki. Wyd. S. Grodziski, 
I. Dwornicka. Żywiec 2005, s. 310. 

 7 Ibidem, s. 97. 
 8 Ibidem, s. 105. 
 9 W. Ochmański: Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku. 

Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 23.
10 A. Gostomski: Gospodarstwo. Oprac. S. Inglot. Wrocław 1951, s. 67. 
11 Ibidem, s. 55. 
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zagrażający nie tylko zwierzętom, ale i ludziom. Jak zauważa Jean 
Delumeau, w naszym współczesnym „społeczeństwie obfitości”12 
trudno wręcz wyobrazić sobie, że „ledwie kilkaset lat temu można 
było umrzeć z głodu w miastach i wsiach. Istnieją jednak niezli-
czone świadectwa na ten temat”13. 

Zachowane w listach, dziennikach, pamiętnikach, kronikach 
czy utworach nowiniarskich informacje o klęskach nieurodzaju 
i niedostatku pożywienia cechują się zwykle ogromnym ładunkiem 
emocjonalnym, szczególnie drastyczne wydają się jednak wzmianki 
nie tyle o samym głodzie, co o niektórych sposobach radzenia sobie 
z nim. Obok przypadków posilania się trawą, zielskiem, żołędziami, 
korą czy ziemią zdarzały się bowiem także akty kanibalizmu. 
Maciej Stryjkowski w swojej Kronice polskiej, litewskiej, żmudz-
kiej i wszystkiej Rusi pod rokiem 1570 odnotował, iż w wyniku 
panującego wówczas strasznego głodu ludzie „ścierw zdechłych 
bydląt i psów, na ostatek umarłych […] trupy wygrzebując jedli”14. 
Stryjkowskiemu wtórował Stanisław Grochowski, którego Pieśń 
smutna o głodzie srogim dopełnia relację kronikarza jeszcze bardziej 
szokującymi wzmiankami, jakoby w owym czasie ludzie „trupy 
świeże żarli”15, a niejeden ojciec „warzył syna”16. Podobne zjawiska 
odnotowywano także w stuleciach późniejszych. Pamiętnikarz 
Krzysztof Zawisza wspominał, iż w roku 1710 panował „taki głód, 
że po dworach trupów pełno było na pożywienie wilkom. Ludzie 
żywi trupy zjadali […], zdarzało się w kilku miejscach matki dzieci 

12 J. Delumeau: Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w. Przeł. A. Szymanow-
ski. Warszawa 1986, s. 154. 

13 Ibidem. 
14 Cyt. za: A. Karpiński: W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób 

zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, 
społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa 2000, s. 24. 

15 S. Grochowski: Pieśń smutna o głodzie srogim w Wielkim Księstwie Litewskim 
i we Żmudzi. W: Idem: Wiersze i insze pisma co przebrańsze. Kraków 1608. Cyt. za: 
T. Banaś: Pomiędzy tragicznością…, s. 105. 

16 Ibidem. 
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swoje pojadły, za co karano”17. Na przestrzeni XVI–XVIII wieku 
podobne świadectwa odnajdziemy niemal w całej ówczesnej Euro-
pie, a także poza nią18. 

W Chronografii brak jest wprawdzie aż tak przerażających opi-
sów, drobiazgowo wyliczane „potrawy”, które spożywano w czasie 
spowodowanego złą pogodą nieurodzaju, również nie pozostawiają 
jednak wątpliwości, iż w czasach utrwalonych przez Komonieckiego 
głód stanowił jedno z najbardziej dotkliwych ludzkich doświad-
czeń. Jako przykład niech posłużą zapisy dotyczące lat 1687 i 1715. 
Pod pierwszą z wymienionych dat autor kroniki odnotował, iż był 
to rok „późny i nieurodzajny i wczas zima napadła […] przez co 
głód wszędzie i drogość wielka była, jedząc ludzie makuchy i rząsę 
z leszczyny susząc, a ze zbożem mełli, aby się mogli posilić”19. 

Jeszcze więcej drastycznych szczegółów pomieścił Komoniecki 
w kolejnym ze wspomnianych fragmentów. Czytelnik dowiaduje 
się z niego, iż w drugim dziesięcioleciu XVIII wieku głód był tak 
wielki, „że ludzie rząsę leskową [rzęsę, roślinę wodną – BSS], główki 
lniane i sieczkę ze słomy, susząc, mełli, także makuch tłukli, a jedli 
i krew bydlęcą, kwaśnicę [roślinę z rodziny berberysowatych – BSS] 
i trawska różne”20. Autor nie omieszkał również dodać, iż w wy-
niku tej specyficznej „diety” ludzie „byli chudzi, nędzni, szpetni, 
słabi, chorzy i wiele ich dla głodu lada gdzie umierało, a najbardziej 
ubóstwa, którego bardzo wiele było”21. 

Szczególnie w początkowych, przepisanych z dzieła Marcina 
i Joachima Bielskich, fragmentach tekstu nieraz pojawiają się 
wzmianki, iż klęska nieurodzaju, spowodowana przedłużającą się 
czy też zbyt wczesną zimą, obejmowała cały kraj albo znaczny jego 

17 Pamiętnik Krzysztofa Zawiszy wojewody mińskiego (1666–1721). Wyd. J. Bar-
toszewicz. Warszawa 1862. Cyt. za: A. Karpiński: W walce…, s. 24. 

18 J. Delumeau: Strach…, s. 156. Por. Z. Kuchowicz: Człowiek polskiego baroku. 
Łódź 1992, s. 202–204; A. Karpiński: W walce…, s. 24–25. 

19 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 242. 
20 Ibidem, s. 455. Objaśnienia w nawiasach – na podst. Ibidem, przypis nr 1 i 2. 
21 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 455. 
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obszar. Ze względu na surowy klimat najbardziej narażone na skutki 
zimy były jednak górskie miejscowości i do nich to właśnie odnosi 
się większość późniejszych zapisów. I tak na przykład, kiedy w 1716 
roku we wrześniu niespodziewanie chwycił mróz, „w górach płacz 
wielki był i narzekanie ludzie czynili, że im urodzaje pomroziło, że 
na głód i drogość wielką zaniesło się”22. 

Ponieważ w czasach, które obejmuje Chronografia, wszelkie 
klęski żywiołowe – powtórzmy raz jeszcze – interpretowane były 
w kontekście religijnym, najskuteczniejszym sposobem oddalenia 
nieszczęścia była, w społecznym odczuciu, wspólna modlitwa. Gdy 
zatem w kwietniu 1727 roku „śniegi wielkie upadły”23, Franciszek 
Wielopolski i jego małżonka Anna, dziedziczni właściciele Żywca, 
„zlutowawszy się nad biedą ludzką, nabożeństwo w kościółku Prze-
mienienia Pańskiego wyjednali, dawszy na mszą świętą śpiewaną 
złotych 3, na muzykę złotych 3 i piącioma ubogim na pamiątkę 
pięciorga Przemienienia Pańskiego po złotym jednym, aby się tam 
przy tej mszy świętej spowiadali i komonikowali, poszcząc cały ten 
dzień, a na różnych ubogich jałmużny złotych 3, aby Pana Boga 
prosili, żeby przemienił tę zimę w ciepło i ten śnieg co prędzej stajał 
i pogoda i dzień ciepły pokazał się”24. 

Prośby zostały wysłuchane; zaraz po nabożeństwie zaświeciło 
słońce, a śnieg szybko stopniał. Komoniecki nie ma wątpliwości, iż 
dokonało się to dzięki Boskiej interwencji, co podkreśla dwukrot-
nym użyciem przymiotnika „cudowny” – w odniesieniu do nagłego 
przejaśnienia się nieba oraz do dalszej długotrwałej poprawy po-
gody. 

22 Ibidem, s. 486. 
23 Ibidem, s. 562. 
24 Ibidem. 
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Susza

Ponieważ zarówno nienaturalnie długa, śnieżna zima jak i susza 
prowadziły do bardzo podobnych skutków, w staropolskiej litera-
turze rolniczej zjawiska te ujmowano często razem. Uczynił tak 
na przykład Jakub Kazimierz Haur na kartach wydanej po raz 
pierwszy w roku 1689 monumentalnej, liczącej ponad pół tysiąca 
stron, „encyklopedii”25 pod tytułem Skład abo skarbiec znakomi-
tych sekretów ekonomiej ziemiańskiej, zawierającej między innymi 
porady i przestrogi dotyczące pracy na roli. W interesującej nas 
kwestii autor pisze: „[z]ima zła, długa, mokrośnieżysta, lato suche, 
zbyt gorące gubi urodzaj wszelki i zaraza stąd pochodzi”26. 

Szereg świadectw dotyczących suszy oraz jej skutków przekazał 
w swoim dziele także Komoniecki, przy czym utrwalone przez 
niego wydarzenia dotyczą zarówno miesięcy letnich, jak i bezśnież-
nych zim. Niezależnie od pory roku następstwem suszy był zwykle 
nieurodzaj i niedostatek pożywienia, nic więc dziwnego, iż we 
fragmentach dotyczących tej klęski autor bardzo często, podobnie 
jak czynił to w przypadku wzmianek o długotrwałych zimach, 
posługuje się rzeczownikiem „drogość”. I tak na przykład w roku 
1575 „była wielka suchość, dlaczego drogość musiała być”27. 

Czasem w wyniku suszy ginął jakiś jeden, konkretny, rodzaj 
upraw, o czym skrupulatny kronikarz dokładnie informował. Tak 
było na przykład w roku 1671, kiedy to szczególnie ucierpiały 
śliwki i „w Państwie wszytkim Żywieckim zaledwo ich z wóz mógł 
nazbierać. Jabłek i gruszek było więcej, ale drzewa śliwkowego siłę 
bardzo dla mrozów i sucha wielkiego po ogrodach dosyć poschło”28. 

25 Na temat genologicznych uwarunkowań dzieła – jego „encyklopedyczności” 
i „sylwiczności” – zob. J. Partyka: „Skład abo skarbiec…” Jakuba Kazimierza Hau-
ra: sylwa czy encyklopedia? „Napis” 1998, seria IV, s. 37–44. 

26 J.K. Haur: Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej… 
Kraków 1693, s. 39. Bibl. Śl., sygn. 235794 III. 

27 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 92. 
28 Ibidem, s. 219. 
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Lektura Chronografii nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż 
najbardziej dotkliwa dla mieszkańców Żywca i okolic była strata 
upraw kapusty. Fakt ten nie może dziwić, to pożywne, sycące 
i tanie warzywo, będące jednym z symboli staropolskiej kuchni29, 
stanowiło bowiem w dawnych wiekach podstawę wyżywienia wielu 
obywateli, nie tylko zresztą ubogich chłopów, lecz także ceniących 
tradycyjną kuchnię przedstawicieli szlachty. W XVI wieku walory 
smakowe „nadobnej kapustki” opiewał sam Mikołaj Rej30. 

Komoniecki o kapuście wspomina kilkakrotnie, za każdym 
razem bardzo szczegółowo informując o przyczynie niepowodzenia 
w zbiorach. Jako przykład niech posłużą zapisy odnoszące się do 
lat: 1701, 1706 i 1718. A zatem: w pierwszym roku XVIII stulecia 
„w studniach wody nie stawało pod jesień do kapust”31. Po pięciu 
latach klęska była jeszcze bardziej dotkliwa, gdyż „sucha wielkie 
były około świętego Jana, że kapusty powysychały i zboża wypa-
liło, także wody w rzekach i w studniach nie było. Skąd robactwo 
w drzewa po różnych stronach poobiadowało. Dlaczego i kapusty 
mało bardzo było, bo co zostało i przyjęło się, to gąsiąn[i]ce potym 
zjadły”32. Szkodniki zaatakowały uprawy także w kolejnym z wy-
mienionych lat, w którym „deszcza długo nie było, dlaczego kapu-
sty nieskoro sadzili, a co wsadzono, to wyszło i muszki zjadły”33.

Ponieważ sytuacja stawała się dramatyczna, zrozpaczeni miesz-
kańcy Żywca i okolic postanowili uciec się do najwyższej instancji 
i 8 czerwca 1718 roku, zarówno w kościele żywieckim, jak i „po 

29 Por. K. Bockenheim: Przy polskim stole. Wrocław 1999, s. 36. Smakowe, a na-
wet lecznicze walory kapusty wychwalali już autorzy starożytni, m.in. Katon Star-
szy (nazywał on kapustę warzywem przewyższającym wszystkie inne) i Apicjusz. 
O jej wyjątkowych właściwościach miał być przekonany także Pitagoras. Zob.  
D. Budzanowska-Weglenda: Zioła w rzymskiej kuchni Katona Starszego i Apicju-
sza. „Inskrypcje” 2019, R. VII, z. 2 (13), s. 18–21. 

30 M. Rej: Żywot człowieka poczciwego. W: Idem: Wybór pism. Oprac. J. Ślaski. 
Warszawa 1979, s. 300. 

31 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 280. 
32 Ibidem, s. 306. 
33 Ibidem, s. 506. 
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wszytkich farach wiejskich Państwa Żywieckiego”34, odbyły się 
specjalne nabożeństwa, podczas których błagano Boga, by „sucho 
wielkie odmienił, a na urodzaje deszcz i sadzenie kapust zesłał”35. 
Relacjonując to wydarzenie, Komoniecki podkreśla jednocześnie, iż 
frekwencja w kościołach była wówczas stuprocentowa, o co zatrosz-
czył się sam dziedziczny pan Żywca, „dzień pańskiego poddanym 
na to darowawszy, aby w kościele na tym nabożeństwie byli”36. 

Tak wielkie społeczne zaangażowanie sprawiło, iż „Pan Bóg 
zmiłował się […] jeszcze przed nabożeństwem”37 i zesłał deszcz 
w chwili, gdy ludzie przyszli do kościoła. Nic więc dziwnego, iż 
kiedy w czerwcu następnego roku uprawy kapusty znów były 
zagrożone, gdyż przez cały miesiąc nie spadła ani jedna kropla 
deszczu, ponownie postanowiono uciec się do pomocy Najwyż-
szego i zorganizowano procesję z kościoła farnego do kościółka 
św. Marka „w intencyjej uproszenia deszcza dla kapust sadzenia”38. 
Również i tym razem Bóg wysłuchał próśb, spadł rzęsisty deszcz 
i kapusta została uratowana. Komoniecki podkreśla przy tym, iż 
wydarzenie to miało charakter lokalny, co stworzyło mieszkańcom 
Żywca i okolic okazję dodatkowego zarobku, ponieważ kapusta „się 
nie porodziła wszędzie”39, w związku z tym można ją było drogo 
sprzedawać. 

Modlitewne prośby o deszcz nie zawsze jednak bywały wysłu-
chiwane. Oto bowiem w lipcu tego samego, 1719, roku Państwo 
Żywieckie ponownie nawiedziła susza. Tym razem jednak nie 
chodziło tylko o problemy z kapustą. Z odnoszącego się do tego 
wydarzenia fragmentu kroniki wyłania się przerażający, iście apo-
kaliptyczny, obraz klęski. Przytoczmy znaczną jego część:

34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, s. 514. 
39 Ibidem. 
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„Dnia 27 lipca we czwartek była znowu procesja do kościółka 
świętego Marka w Żywcu o uproszenie deszcza, że bardzo sucho 
i gorąco było, a deszcza dawno nie było, że wszytkim urodzajom 
szkodno bardzo było. A zwłaszcza robacz na kształt gąsienic rzuciła 
się i namnożyła ze sucha wielkiego, która kapusty, lny, grochy, 
boby jadła, a było tego siłę, i trawy bardzo wytlały, że bydło paść 
się czym nie miało. I wielom oczy popuchły i na nie chorowało 
i poślepło od wielkiego gorąca. I wody w rzekach powysychały, 
że trudno o wodę i o młyny było, […] dlaczego mały chleb był. 
A słońce bywało i miesiąc jako krew czerwone i zbyt gorące, a mgły 
i dymy po górach wisiały i niebo na zachód czerwone bywało, co to 
wszytko na wielkie sucho i gorącość znaczyło”40. 

Na marginesie wspomnijmy, iż informację o wyjątkowo suchym 
1719 roku przechowała też Kronika Jazowska z terenu Sądecczyzny, 
w której czytamy:

„[T]ego roku wielkie były sucha i upały słońca, osobliwie 
wtenczas, gdy żniwa miały następować, gdy zboże jedno się do-
piero wysypać miało i poczynało, insze też już kwitnęło, insze też 
już dojźrawało […]. Bardzo suchem wielkim i upałem słonecznym 
zdjęte, poprzysychało, a na niektórych miejscach że wszystko, 
osobliwie przy pagórkach, poniekąd powysychało. Trawy także po 
łąkach bardzo małe były, […] że nie tylko kosą nie było co uciąć, 
ale też i bydlę nie miało co ukąsić, bo się trawa pod nogami zaschła 
kruszyła. Jednym słowem, że bardziej był ten su[ch]szy rok niżeli 
przeszły, bo miejscami, osobliwie przy górach, nie mieli kędy jako 
na jadło, tak i napawanie bydła wody brać ludzie”41. 

Zestawienie apokaliptycznej wizji Komonieckiego z rzeczowym 
i konkretnym wpisem zawartym w kronice sądeckiej nie pozosta-

40 Ibidem, s. 515. 
41 Kronika Jazowska. Zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662–1855. Oprac. 

S. Grodziski. Kraków 2015, s. 43. Kronika dotyczy wsi Jazowsko nad Dunajcem. 
Autorami tekstu są dwaj księża – Jan i Stanisław Owsińscy. Zob. S. Grodziski: 
Wstęp. O zapomnianej kronice. W: Ibidem, s. 15. 
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wia żadnych wątpliwości, iż żywiecki wójt celowo stylizował swoją 
wypowiedź na język biblijny, czemu miały służyć między innymi 
paralelizmy składniowe, charakterystyczne powtórzenia spójnika 
„i” na początku poszczególnych członów wypowiedzi, porównania 
(na przykład koloru słońca do krwi) czy hiperboliczny opis „rzu-
cającego się” na wszystko robactwa, będący oczywistą aluzją do 
biblijnej plagi szarańczy. Pojawienie się tego owada było w czasach 
Komonieckiego interpretowane jako widomy znak kary Bożej42, 
niewykluczone zatem, iż autor Chronografii wykorzystał ów motyw 
w celu dydaktycznym, jako przestrogę dla czytelników; patetyczny 
ton wywodu nie może zatem dziwić43. 

Fakt, iż Komoniecki nie dopełnił tego fragmentu zwyczajową 
wzmianką o wysłuchaniu przez Boga próśb i oddaleniu klęski nie 
jest wynikiem kronikarskiej nieścisłości. Kolejne zapisy, odnoszące 
się do dalszych letnich miesięcy tego samego roku, układają się bo-
wiem w zatrważający rejestr nagłych zgonów, katastrof i dziwnych 
zdarzeń, które zarówno przez autora kroniki, jak i jemu współczes-
nych postrzegane były z pewnością jako widomy znak utraty Bożej 
przychylności. A zatem: 30 lipca od uderzenia pioruna, w samo 
południe, zginął młynarz, 2 sierpnia spłonął niemal cały Nowy 
Targ, 4 sierpnia podczas mszy świętej na ołtarz wbiegła jaszczurka,  
„[c]emu się bardzo lud dziwował”44, 8 sierpnia utonął pewien 
ksiądz, co było niezwykłe, gdyż nadal trwała susza, we wrześniu 
natomiast pojawiły się wilki, które bydłu nie szkodziły, zjadały 
natomiast pasterzy45. 

42 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 180. 
43 Utrwalony w kulturze obraz szarańczy jako karzącego narzędzia Opatrzno-

ści posłużył także Komonieckiemu do zilustrowania kwestii nierówności społecz-
nych. Kiedy w roku 1712 owady te zaatakowały kilka miast, autor nie omieszkał 
zaznaczyć, iż „najbardziej siadały na grunta pańskie, ubogim mało szkodząc”. 
Por. A. Komoniecki: Chronografia…, s. 378. 

44 Ibidem, s. 516.
45 Ibidem, s. 516–517. 
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We wspomnianych już Rocznikach Jan Długosz zanotował wpraw-
dzie, iż powodzie zdarzają się w Polsce „rzadko i zgoła wyjątkowo”46, 
informacja ta nie znajduje jednak pokrycia w innych źródłach47. Do 
walki z wodnym żywiołem mieszkańcy naszego kraju przystępo-
wali zarówno w średniowieczu, jak i w wiekach późniejszych, przy 
czym szczególnie niebezpieczny pod tym względem wydaje się wiek 
XVII, nazywany nawet przez badaczy „czasem powodzi”48. 

Liczne ślady zmagań naszych przodków z ulewnym deszczem 
przechowały staropolskie kroniki, pamiętniki, dzienniki oraz listy, 
odnajdujemy je również w poezji, przede wszystkim w tak zwanych 
pieśniach nowiniarskich, w których często pojawiają się konkretne 
daty oraz nazwy własne wezbranych rzek czy zagrożonych powo-
dzią miast49. Jako przykład może posłużyć Żałosna Kamena X. 
Stanisława Grochowskiego. Na powódź gwałtowną w roku pańskim 
1605 czy anonimowa Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy nie 
słychanym w Koronie Polskiej, która przynosi niemal apokaliptyczny 
obraz Kazimierza Dolnego doszczętnie zalanego w maju 1644 
roku50. 

Niezbitych dowodów na to, iż powodzie były niegdyś w Polsce 
zjawiskiem częstym i niezmiernie dotkliwym, dostarcza także Chro-
nografia Komonieckiego. Lektura tego tekstu nie pozostawia przy 
tym wątpliwości, iż skutki powodzi były nieraz jeszcze groźniejsze 
niż następstwa suszy. Oprócz zrujnowanych upraw, „drogości” 
i głodu katastrofa ta powodowała bowiem dewastację domów, koś-

46 J. Długosz: Roczniki…, s. 99.
47 Por. M.H. Malewicz: Zjawiska przyrodnicze…, s. 54. 
48 Z. Kuchowicz: Człowiek…, s. 17. 
49 Por. T. Banaś: Pomiędzy tragicznością…, s. 107. 
50 Krytyczne edycje tej pieśni – zob. Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy nie 

słychanym w Koronie Polskiej. W Kazimierzu Dolnym, w roku 1644. Wstęp i oprac. 
A. Ziontek. Siedlce 2014, s. 3–91; Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy niesły-
chanym w Koronie Polskiej, w Kazimierzu Dolnym, w roku 1644. Oprac. i do druku 
podał A. Borkowski. „Inskrypcje” 2013, R. 1, z. 1 (1), s. 113–117. 
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ciołów, mostów, budynków gospodarczych oraz wszelkich innych 
budowli. Cytaty z żywieckiej kroniki można by mnożyć; najwcześ-
niejsze dotyczą jeszcze XV wieku, a kolejne stanowią dowód tego, 
iż w późniejszych stuleciach, pomimo rozwoju myśli technicznej 
i pogłębienia się świadomości społecznej, sytuacja wcale nie ulegała 
poprawie. I tak na przykład w roku 1475 „kościół starożywiecki 
woda zabrała i zniosła”51. Problem powtórzył się w roku 1507, 
w którym „powódź była wielka w Żywcu, że starożywiecki kościół 
zniosła, będąc nad mensę ołtarza wielkiego wyżej łokcia”52. Po tej 
katastrofie mieszkańcy Żywca zbudowali nową świątynię. Innego 
rodzaju straty dotknęły Żywiec w roku 1652, kiedy to wylały rzeki 
Soła oraz Koszarawa i „stodół miejskich trzynaście zabrało i wiele 
gruntów woda popsowała”53. Jeszcze większe zniszczenia powódź 
poczyniła w następnym dziesięcioleciu. Dewastacji uległ wówczas 
most zbudowany w roku 1663 przez Mikołaja Czechowskiego, pod-
starościego żywieckiego. Jak dowiadujemy się z opisu autorstwa Ko-
monieckiego, była to konstrukcja solidna i stabilna, niedługo jednak 
stała, gdyż „sroga a gwałtowna powódź tenże most wszytek zrujno-
wała i zabrała, że koszt jego wielki w szkodę i wniwecz obróciła”54. 

Utrata majątku, choć dotkliwa, nie stanowiła jednak najgroź-
niejszego następstwa powodzi. Najtragiczniejszym jej skutkiem były 
bez wątpienia utonięcia. Takie zdarzenie miało miejsce na przykład 
w roku 1694, kiedy to ksiądz Tomasz Mamuchowic, jadąc na koniu, 
„trochę podpity”55, wpadł do Soły. „A tego długo szukano, a nie 
możono znaleźć, aż we trzy niedziele […] jego znaleźli tak pięknego, 
jakoby dziś utonył”56. Historia ta, sama w sobie przejmująca, miała 
jeszcze straszniejszy ciąg dalszy, po kilku dniach utonął bowiem 

51 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 51. 
52 Ibidem, s. 57. 
53 Ibidem, s. 188. 
54 Ibidem, s. 207. 
55 Ibidem, s. 255. 
56 Ibidem. 
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także stryjeczny brat nieszczęsnego księdza, gdyż wpadłszy w wil-
czą jamę, „w niej się utopił i zmarzł mrozem ciężkim”57. Całą tę 
makabryczną opowieść kończy Komoniecki rzeczową informacją, 
iż „z tego rodzaju Mamuchowskiego kielka się ich potopiło”58. 

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się także w Boże Na-
rodzenie roku 1722, kiedy to w Międzybrodziu, w wyniku długo-
trwałego deszczu, „woda wielka zebrała”59 i wracający z kościoła 
parafianie musieli płynąć czółnem. Finał tej akcji był tragiczny, 
ponieważ czółno się przewróciło i ludzie wpadli do wody, a „baba 
i parobek utonył”60. 

Rozgrywająca się nieraz na granicy życia i śmierci walka ludzi 
z wodnym żywiołem stanowiła idealny kontekst dla dydaktycz-
nych skłonności żywieckiego wójta. Znakomitym przykładem tej 
tendencji jest fragment obrazujący wydarzenie z roku 1664, kiedy 
to przewróciło się czółno, na którym Adam Mikołajczyk i Wojciech 
Pawlus usiłowali przeprawić się przez Skawę. Ponieważ działo się 
to podczas powodzi, wyprawa zakończyła się tragicznie: drugi 
z wymienionych mężczyzn utonął. I na tym można by w zasadzie 
zakończyć tę smutną opowieść, Komoniecki uznał jednak za właś-
ciwe dopełnić ją informacją, iż przyczyną śmierci Pawlusa były 
znajdujące się w jego torbie pieniądze, „które go na dół ważyły”61. 
W tekście nie pojawia się wprawdzie bezpośredni zarzut pod adre-
sem niefortunnego żeglarza, który nie potrafił rozstać się z cennym 
balastem, wydaje się jednak, iż moralizatorska intencja autora 
była oczywista. Dodatkowym potwierdzeniem tej tezy jest zresztą 
dalsza część omawianego fragmentu, zawierająca informację, iż 
drugi z mężczyzn nie utonął, ponieważ ofiarował się świętej Annie. 
W osobach Mikołajczyka i Pawlusa przedstawił zatem kronikarz 

57 Ibidem, s. 256. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, s. 545.
60 Ibidem. 
61 Ibidem, s. 208. 
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dwie, wyraźnie skontrastowane, postawy wobec sytuacji zagrożenia 
życia – pierwszy z mężczyzn zachował się właściwie, zwracając się 
w ostatniej chwili do Boga, drugi natomiast wybrał dobra mate-
rialne, dlatego musiał zginąć. 

Ujmowanie klęski żywiołowej w kategoriach moralistyczno-reli-
gijnych było typowym zabiegiem wyzyskiwanym we wspomnianej 
już odmianie gatunkowej, jaką jest pieśń nowiniarska62. Fakt ten na-
leży oczywiście wiązać ze zjawiskami ogólniejszej, teologiczno-filo-
zoficznej, natury, o których również była już w tym rozdziale mowa. 
Jak zauważa Piotr Grochowski, kolejną istotną cechą tego rodzaju 
pieśni był swoisty katastrofizm, przejawiający się w przekonaniu 
o wyjątkowości i ekstremalnym charakterze opisywanego zjawiska,  
„które – przynajmniej w takiej skali – nigdy przedtem nie miało miej-
sca, a przez to może być interpretowane jako zapowiedź ostatecznej 
katastrofy bądź też ostrzeżenie przed nią”63. Warto w tym miejscu 
zauważyć, iż bardzo podobną tendencję odnajdujemy u Komoniec- 
kiego, który często podkreśla opozycję między względnie spokojnym 
czasem minionym, a teraźniejszością obfitującą w przerażające feno- 
meny przyrodnicze. Taki charakter ma na przykład fragment od- 
noszący się do roku 1587, kiedy to „powódź wielka była […]. Która 
[…] wiele szkód wszędzie narobiła, i takiej nie było od lat 20”64. Po-
dobną budowę ma opis klęski z roku 1715. Wówczas „Wisła rozlała 
i szkody dość narobiła i takiej powodzi za dawna nie było”65. 

Tendencję do hiperbolicznego opisywania zjawisk przyrody 
ujawnia także Komoniecki w częstym powtarzaniu zwrotu, iż 
deszcz padał przez pół roku bez przerwy oraz w wyraźnym nad-
używaniu przymiotnika „wielki”, nawet kosztem stylistycznej 
gładkości wypowiedzi. Obserwację tę można potwierdzić na przy-
kład fragmentem odnoszącym się do roku 1593, kiedy to „powódź 

62 Por. T. Banaś: Pomiędzy tragicznością…, s. 105. 
63 P. Grochowski: Nastroje społeczno-religijne…, s. 27. 
64 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 101. 
65 Ibidem, s. 459. 
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z deszczów wielkich a gwałtownych bardzo wielka była, że stodoły, 
domy całkiem niosła i wiele szkód narobiła […] że po rynku, po 
ulicach, nawet w kościołach i grobach wielka woda była”66. 

Podobną tendencję zdradzają opisy gradu, którego wielkość 
najczęściej porównywana bywa do konkretnych przedmiotów: 
orzecha67, śliwki68, kurzego jaja69 czy nawet młyńskiego kamienia70. 
W swojej skłonności do wyolbrzymiania elementów natury Komo-
niecki podąża jednak jeszcze dalej, przez co niektóre z jego opisów 
zyskują koloryt niemal baśniowy. Pod piórem żywieckiego wójta 
waloru tajemniczości nabiera nawet zwykły kamień leżący nad 
potokiem, „okrągły jako wielka kula […] wysokości jako człowiek 
jest, wszytek dla dawności mchem obrosły, a pod mchem bliznami 
białemi nakrapiany, stojąc na ziemi między drzewami smrekowy- 
mi […]. O którym powiadają starzy, że z gradem miał spadnąć nie-
gdy, za Wojciecha Markwata, gospodarza tej role, który na lat 80  
miał”71. Zapis ten umieścił autor pod datą roczną 1712. 

Wszystkie poczynione tu obserwacje stanowią potwierdzenie 
tezy o wyjątkowym charakterze Chronografii, w której nad fak-
tograficznym, kronikarskim stylem wypowiedzi nieraz dominują 
środki poetyckiego obrazowania, a autor w mistrzowski sposób 
porusza uczucia i emocje czytelnika. 

Przyporządkowane zjawisku powodzi fragmenty kroniki można 
podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczylibyśmy przywo-
łane do tej pory opisy, ich wspólną cechą jest bowiem to, iż autor 
– jak się zdaje – nie wykracza poza sferę naturalną i interpretuje 
wzmożony deszcz wyłącznie w aspekcie przyrodniczym. Drugą 
kategorię stanowić będą natomiast wzmianki, w których żywiecki 

66 Ibidem, s. 105. 
67 Ibidem, s. 204, 417.
68 Ibidem, s. 417. 
69 Ibidem, s. 373. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem, s. 371. 
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wójt nie poprzestaje na samej informacji o zjawisku, ale próbuje 
szukać jego przyczyn we wcześniejszych działaniach ludzi. Powódź 
byłaby więc w tym wypadku klasyczną karą za grzechy. 

Z punktu widzenia autora żywieckiej kroniki jednym z grzechów 
mogących wywołać powódź było samobójstwo. Taki sposób myśle-
nia nie powinien dziwić. W czasach, które obejmuje Chronografia, 
dla samobójców nie było społecznego zrozumienia ani litości, od- 
mawiano im pochówku w poświęconej ziemi, nieraz wywlekano ich 
ciała poza miasto czy wieś i grzebano na rozstajnych drogach lub 
pod szubienicami. Dostrzegano w nich bowiem burzycieli moral- 
nego ładu, występujących przeciwko religii chrześcijańskiej, zgod-
nie z którą tylko Bóg może odebrać człowiekowi życie72. 

W świetle lektury Chronografii wyraźnie przy tym widać, iż za 
najbardziej niebezpieczny i grożący katastrofą przyrodniczą uwa-
żano moment, kiedy „nieczyste” zwłoki samobójcy nie były jeszcze 
odnalezione i pochowane. Żywiecki wójt kilkakrotnie wspomina, iż 
ulewny deszcz ustawał w momencie, gdy ciało samobójcy grzeba- 
no. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w roku 1712, kiedy to  
powiesił się niejaki Jan Bobek. Mężczyzna wyszedł z domu 17 kwiet- 
nia i słuch o nim zaginął aż do 7 maja. Wówczas psy znalazły go  
w lesie wiszącego „na smreczku”73 i „już zaśmierdziałego”74. Zgod-
nie z relacją kronikarza przez cały czas „tych trzech niedziel deszcze,  
pluski, wiatry bardzo uprzykrzone i ludziom do zasiewu przeszka-
dzające panowały”75. Gdy zaś ciało zagrzebano w ziemi, „piękne 
czasy nastały”76. 

Analogiczny scenariusz dotyczy roku 1715, tym razem jednak 
niechlubną „sprawczynią” deszczu była kobieta, niewymieniona 

72 Z. Kuchowicz: Człowiek…, s. 343. Por. M. Ossowska: Normy moralne. Próba 
systematyzacji. Warszawa 1970, s. 35. 

73 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 369. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
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z imienia majętna karczmarka z Brennej, która powiesiła się na 
jabłoni, „aż kat cieszyński przyjechał i onę sprzątnął”77. Jak pisze 
Komoniecki, dni pomiędzy samobójstwem a interwencją kata „były 
pluskotliwe, do żniw przeszkadzające”78. 

O sprowadzanie deszczowej pogody obwiniano jednak nie tylko 
samobójców, lecz także grzeszników innego rodzaju, na przykład 
bluźnierców. Tego rodzaju klęski żywiołowe w społecznym odczuciu 
nie miały jednak, jak się zdaje, szerokiego zasięgu, ich ofiarą padał 
bowiem najczęściej sam grzesznik. I tak na przykład, gdy w roku 1721 
pewien chłop ze wsi Zarzecze ucierpiał w wyniku wylania potoku 
na jego pole i łąki, Komoniecki opatrzył to zdarzenie obszernym 
komentarzem, będącym właściwie mikroopowiadaniem, w którym 
główny bohater oskarżony został o to, że gdy długo nie było deszczu, 
zwykł był mawiać: „wszytko się na ten deszcz zbiera, a diabeł go nie 
chce spuścić”79. Dlatego właśnie, jak chce kronikarz, chłop został 
ukarany, a o istnieniu przyczynowo-skutkowego związku pomiędzy 
bluźnierstwem a wylaniem potoku dodatkowo świadczyć miał fakt, 
iż ze wzburzonego nurtu wypadł kamień, „na którym diabał z ro-
gami wyrośniony, jakoby go wyrobił był, czemu się dziwowano”80.

Przebogata w treść kronika żywiecka ilustruje także przypadki, 
kiedy powódź była przyczyną, a nie następstwem grzechu. Tak było  
na przykład w roku 1621, w którym „wody wielkie panowały 
i chleb był mały i drogość wielka, że ludzie w górach jemiołę jed- 
li i wiele ubogich od głodu poumierało”81. Ta skrajnie ciężka sytuacja 
skłoniła niektórych do wstąpienia na drogę przestępstwa, a dokład-
niej – do bicia fałszywych monet, zwanych przez Komonieckiego 
„szalbierskimi”82. Jedną z takich osób był dziedziczny pan Żywca 

77 Ibidem, s. 463. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem, s. 532. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem, s. 136. 
82 Ibidem. 
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Mikołaj Komorowski, który został za swój proceder postawiony 
przed Trybunałem Koronnym i wtrącony do więzienia, skąd zbiegł 
w habicie bernardyńskim. Nie był to jednak koniec jego grzechów; 
by zatrzeć ślady, kazał bowiem pozabijać swoich wspólników, „co 
się wszytko sekretnie stało”83. 

Mniej spektakularny, choć nie mniej tragiczny, przykład grze-
chu będącego następstwem powodzi notuje Komoniecki pod datą 
roczną 1714. Wtedy to właśnie niejaki Walenty Czartek, tkacz ży- 
wiecki, „w głowę zaszedł”84 i usiłował powiesić się na rzemieniu. 
Niedoszłego samobójcę uratowała żona, która go „prędko oderżła”85. 
Jak wspomina autor, mężczyzna próbował odebrać sobie życie „z gło- 
du i frasunku wielkiego”86, a całą tę wzmiankę poprzedza obszerny 
opis klęski nieurodzaju w wyniku „częstych plusków, deszczów 
i wód”87. 

Podobnie jak w przypadku suszy, tak i w czasie powodzi uczest-
niczono w przebłagalnych nabożeństwach. Dokładny obraz takiej 
ceremonii przedstawił Komoniecki między innymi w odniesieniu 
do roku 1716, w którym „przez dwa miesiąca deszcze panowały”88. 
W intencji uproszenia słonecznej pogody w żywieckim kościele 
zorganizowano procesję, w której wzięli udział przedstawiciele po-
szczególnych bractw cechowych, a także panny i mężatki, śpiewając 
nabożne pieśni oraz „niosąc obrazy i święte relikwie kościelne […] 
aż do schowania wieczorem Pana Boga”89. 

Jak dowiadujemy się z dalszej części wpisu, w tym konkretnym 
przypadku prośby ludu zostały wysłuchane i deszcz przestał padać. 
Komoniecki, z właściwym sobie zacięciem moralizatorskim, opisuje 

83 Ibidem. Por. hasło: Komorowski Mikołaj. W: Polski Słownik Biograficzny. 
T. 13. Kraków 1967–1968, s. 426–427. 

84 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 447. 
85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 Ibidem. 
88 Ibidem, s. 484. 
89 Ibidem. 
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jednak także sytuacje, kiedy grzeszne działania ludzi odwróciły 
Bożą przychylność. Tak było na przykład we wrześniu roku 1714. 
W tym samym kościele żywieckim odprawiono wówczas nabo-
żeństwo „dla uśmierzenia się codziennych deszczów”90 i po kilku 
dniach, w święto Mateusza Apostoła, wreszcie wyszło słońce. 
Wdzięczni rolnicy natychmiast rozpoczęli prace polowe i „świę- 
to […] gwałcili”91, skutkiem czego zwiezione do stodół siano po-
gniło. 

Obok uczestnictwa w nabożeństwach i procesjach religijnych, 
które miały zatrzymać klęskę powodzi czy gradu, mieszkańcy 
Żywca i okolic podejmowali także liczne działania prewencyjne. 
Komoniecki wspomina między innymi o przekopywaniu gruntów, 
budowaniu mostów, wznoszeniu tam (między innymi z końskiego 
gnoju)92; próbowano także przewidzieć deszcz, obserwując zacho-
wanie się zwierząt. I tak na przykład, kiedy w roku 1718 woda 
zalała zamek żywiecki, ludzie „powiadali to, że przedtym gadu 
w górach widziano, który na kielka łokci wyczołgał się na drzewo 
i tam piszczał, co przeznaczył i czuł tę powódź wielką”93. 

Większość tego rodzaju wniosków formułowano oczywiście 
w oparciu o własne doświadczenia, ale sporo pouczeń dotyczących 
przewidywania pogody zawierały także podręczniki rolnicze. 
Wspomniany już Jakub Kazimierz Haur przekonywał, iż o mają-
cych rychło nadejść opadach deszczu można wnioskować między 
innymi na podstawie zachowania żab, myszy, wilków, wołów, 
owiec, koni i krów, na marginesie warto jednak dodać, iż w celach 
meteorologicznych zalecał on także obserwację ludzi, szczególnie 
tych cierpiących na różne schorzenia. O nadciąganiu złej pogody 
miało świadczyć między innymi nasilenie się takich dolegliwości 
jak ból zębów, podagra czy kamienie, swój wywód kończy zaś autor  

90 Ibidem, s. 452. 
91 Ibidem. 
92 Por. ibidem, m.in. s. 207, 337, 417, 509, 554. 
93 Ibidem, s. 509. 



Człowiek i przyroda

34   

stwierdzeniem, iż przewidywać pogodę można także „z białych- 
głów”94, a szczególnie nadają się do tego żony, które przed deszczem 
są złe i zrzędzą95. 

Obok praktyk religijnych mających odwrócić niedobrą pogodę 
oraz prób przewidywania jej na podstawie zachowania zwierząt 
przebogata w treść Chronografia rejestruje też przykłady obłaska-
wiania natury za pomocą czynności innego rodzaju. I tak w roku 
1713 „w jarmark po Wniebowstąpieniu Pańskim żywiecki, z zamku 
żywieckiego dawano sołtysom ze wsiów z każdej gromady Państwa 
deski z gontów naurzynane, na ćwierć łokcia długie, przeciwko 
gradom”96. Na deskach tych narysowany był kredą krzyż i cztery 
litery: A, G, A, G, które oznaczały: Angelus Gabriel annuntiavit 
Genitrici. Tak przygotowane deski należało wyrzucić na pola i „nie 
będą grady zbożom szkodzić”97. 

Ten ciekawy opis stanowi świadectwo przenikania się religii 
chrześcijańskiej i dawnych praktyk magicznych. Co więcej, infor-
macja, iż inicjatywa wyszła z zamku żywieckiego, wyraźnie wska-
zuje, iż działania te miały wymiar oficjalny, a jako takie musiały 
być zgodne ze stanowiskiem Kościoła. I choć wniosek ten wydaje 
się być swoistym paradoksem, znajduje potwierdzenie w wielu teks-
tach źródłowych, z których jasno wynika, iż magiczne wykorzy-
stywanie chrześcijańskich praktyk religijnych było niejako zamie-
rzonym efektem korygowania przez duchownych błędów ludowej 
religijności. W drodze swego rodzaju kompromisu dopuszczali oni 
wykorzystywanie różnych prymitywnych wierzeń pod warunkiem 
ich, często zaledwie powierzchownego, schrystianizowania98. 

W interesującym nas przypadku opisane działania okazały się 
chyba dość skuteczne, nie był jednak do nich raczej przekonany 

94 J.K. Haur: Skład abo skarbiec…, s. 103. 
95 Ibidem. 
96 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 417. 
97 Ibidem. 
98 Por. T. Wiślicz: Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopol-

skich od połowy XVI do końca XVIII wieku. Warszawa 2001, s. 196–197. 
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sam autor Chronografii, swoją opowieść kończy bowiem słowami: 
„[k]tóre deski nie wiem jeżeli co pomogły, gdyż grady potym nie 
grasowały, ale tylko same deszcze bywały”99. 

Burza/pożar/wiatr

Spośród wszystkich zjawisk przyrody jako szczególnie spektakular- 
ne i w najbardziej obrazowy sposób kojarzące się z Bożym gniewem  
postrzegano od wieków grzmoty i błyskawice. W religiach politei-
stycznych stanowiły one z reguły atrybuty najpotężniejszych bóstw, 
chrześcijańska Biblia uczyniła je natomiast symbolem Boskiego 
majestatu, ale również karzącej mocy Stwórcy, który „[b]łyskawicą 
zbrojne ma ręce/wskazuje jej cel oznaczony,/głos przeciw niemu 
wydaje:/zazdrosny gniew na nieprawość”100. 

Podobne obrazy błyskawicy jako Boskiego miecza, który zawsze 
dosięga wyznaczonego celu, przechowała też literatura staropolska. 
Z bogatego arsenału przykładów przypomnijmy fragment pieśni 
Olbrychta Karmanowskiego, poety z przełomu XVI i XVII wieku:

Ty niebo, Ty sam, Panie, i ziemię sprawujesz, 
Piorun Twój nie chybi, gdzie Ty umiarkujesz. 
Gromy i błyskawice 
Z Twojej pochodzą prawice101.

Upatrywaniu w burzy odniesień do sacrum nie oparł się także 
żywiecki wójt. Jedna z najciekawszych tego rodzaju wzmianek od-
nosi się do roku 1674, kiedy to „w miesiącu sierpniu we żniwa jęcz-
mienne przed wieczorem piorun na stodoły żywieckie […] uderzył 

 99 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 417. 
100 Hi 36, 32–33. Cyt. za: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w prze-

kładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy 
benedyktynów tynieckich. Wyd. czwarte. Poznań–Warszawa 1989. 

101 Cyt. za: O. Karmanowski: Wiersze różne. Oprac. J.K. Plebański. Warszawa 
1980. 
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i one ze zbożami zapalił”102. Wyładowania atmosferyczne o tej porze 
roku nie są zjawiskiem niezwykłym, dużo bardziej interesujący jest 
jednak dalszy ciąg tej opowieści. Komoniecki wspomina w nim, 
iż nagle w nocy ogień z płonących stodół przybrał formę pięciu 
gorejących kul, które utworzyły kształt krzyża, wzleciały wysoko 
i zniknęły „z podziwieniem ludzi patrzających”103. Fragment to 
znamienny, autor opatrzył go bowiem wyjątkowym, na tle innych 
zapisów, komentarzem, iż zjawisko to widział na własne oczy. 
Formuła „sam z ludźmi widziałem”104 przywodzi na myśl śred-
niowieczną tradycję kronikarską, w której informacja o osobistym 
uczestnictwie dziejopisa w zdarzeniu służyła podkreśleniu wagi 
i prawdziwości tegoż105. Odwołując się do poznania empirycznego, 
Komoniecki sygnalizuje niejako swoje kompetencje jako osoby ma-
jącej prawo relacjonować tę historię, musiało mu więc zależeć na 
uznaniu jej wiarygodności przez czytelników. Niezwykłe zjawisko 
z roku 1674 miało zatem dla autora Chronografii znaczenie wyjąt-
kowe i w momencie pisania kroniki pozostawało w jego pamięci 
tak samo żywe, jak wówczas, gdy obserwował je jako szesnastoletni 
chłopiec, stojąc w tłumie ludzi. 

Postrzeganie burzy w kategoriach nadnaturalnych wydawało się 
jeszcze bardziej uzasadnione, gdy piorun trafiał w miejsca bezpo-
średnio związane z sacrum, a więc kaplice czy kościoły. Ślady takiej 
interpretacji bez trudu znajdziemy już w tekstach średniowiecznych, 
na przykład w Kronice Jana z Czarnkowa, który, opisując wydarze-
nie z roku 1371, kiedy to piorun „uderzył w wierzchołek krzyża 

102 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 225. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Kanonicznym przykładem takiej tendencji jest fragment Kroniki polskiej 

Anonima zwanego Gallem odnoszący się do pielgrzymki pokutnej Bolesława 
Krzywoustego po oślepieniu brata. Na temat zastosowania narracji pierwszooso-
bowej w kronikarskiej relacji – zob. np. J. Przyklenk: Staropolska kronika jako 
gatunek mowy. Katowice 2009, s. 146–149. 
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na prawej wieży katedry poznańskiej”106, kończy tę informację 
słowami: „[w] tym samym roku i w następnym było w Polsce wiele 
grabieży i rozbojów i nikt im nie przeszkadzał”107. W ujęciu dzie-
jopisa uderzenie pioruna w świątynię stało się więc bezpośrednią 
zapowiedzią przyszłych – bardzo konkretnych – nieszczęść. Nieco 
bardziej lapidarnie opisze później ten sam wypadek Jan Długosz, 
w którego notce, zamiast wzmianki o konkretnych następstwach 
uderzenia pioruna, pojawia się jedynie ogólna konkluzja, iż „[t]o 
zdarzenie uważano za szczególny znak”108. 

Kościelna wieża, tym razem żywiecka, stała się także bohaterką 
Chronografii, przy czym rola, jaką powierzył jej autor, dalece prze-
wyższa fabularne znaczenie budowli poznańskiej, nawet w wiesz-
czej interpretacji Jana z Czarnkowa. Na powszechne przekonanie 
o Boskim wymiarze zdarzenia, jakim było uderzenie pioruna 
w wieżę żywieckiego kościoła, złożyły się dwie przyczyny: sakralny 
charakter budynku oraz – co w tym wypadku wydaje się jeszcze 
istotniejsze – fakt, iż piorun niszczył tę wieżę wielokrotnie. 

Początek tej historii przypada na rok 1586, kiedy to „we środę 
w samą wigilią Wniebowstąpienia Pańskiego w Żywcu piorun ude-
rzył w wieżę murowaną kościelną najpierwszy raz”109. Wzmianka ta 
wskazuje na dystans czasowy, jaki upłynął od wydarzenia do czasu 
jego spisania, autor sugeruje bowiem wyraźnie, iż wieża ucierpiała 
po raz pierwszy, ale nie ostatni. Niestety, były również ofiary w lu-
dziach, gdyż w drzwiach, pod wieżą, klęczała kobieta – Agnieszka 
Poloczanka, która zginęła na miejscu. 

Dalsza część kronikarskiej notki bardzo przypomina schemat 
znany z dzieła Jana z Czarnkowa, ponieważ Komoniecki wymienia 
cały szereg nieszczęść, do których doszło bezpośrednio po tragicznym 

106 Kronika Jana z Czarnkowa. Przeł. J. Żerbiłło. Kraków 1996, s. 41.
107 Ibidem. 
108 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 

dziesiąta: 1370–1405. Przeł. J. Mrukówna. Warszawa 1981, s. 34. 
109 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 100. 
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zajściu. A zatem – na miasto spadł wielki grad, piorun zabił pasterza 
oraz dwanaście owiec, lunął gwałtowny deszcz, którego skutkiem 
była powódź, a w grudniu owego feralnego roku, „cztery dni tylko 
chorując”110, zmarł król Stefan Batory. Mimo iż zapis nie wskazuje 
wprost na istnienie przyczynowo-skutkowego związku między ude-
rzeniem pioruna, a tymi wydarzeniami, takie ich nagromadzenie 
w bardzo krótkim fragmencie tekstu, przy całkowitym – w dodat- 
ku – braku odniesień do sytuacji pozytywnych, nie pozostawia żad-
nych wątpliwości w kwestii intencji autora. Były one bez wątpienia  
także czytelne dla współczesnych mu odbiorców Chronografii.

Jak zauważa Piotr Kowalski, dawni autorzy dzieł historiogra-
ficznych i kronik stawali przed trudnym zadaniem rozpoznawania 
w świecie natury „tego, co miałoby mieć charakter wieszczby, co 
było karą, a tym samym znakiem wcześniejszej przewiny, [a] co 
zbiegiem okoliczności”111. Problem ten rysuje się najpełniej właś-
nie w tych fragmentach Chronografii, które dotyczą zniszczenia 
wieży. Oto bowiem, bezpośrednio po drobiazgowym wyliczeniu 
lokalnych i ogólnopaństwowych nieszczęść będących następstwem 
tego wydarzenia, w notce dotyczącej roku następnego, Komoniecki 
niespodziewanie znowu wraca do tragicznego zajścia, tym razem 
w kontekście perypetii murarza, który wieżę tę wznosił, za swoją 
pracę nie otrzymał jednak zapłaty. Obszerną opowieść o oszuka-
nym robotniku kończy autor słowami: „każdy przyznać musi, że 
nie bez tajemnicę piorun na tę wieżą uderza, […] a podobno dla tej 
krzywdy tego mularza dzieje się”112. 

Uderzenie pioruna w wieżę mogło więc być odczytane zarówno 
jako zapowiedź, jak i następstwo nieszczęścia, a tworzenie takich 
swoistych łańcuchów powiązań, w których poszczególne wyda-
rzenia „były znakami czegoś strasznego, co potem okazywało się 

110 Ibidem. 
111 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 127–128. 
112 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 101. 
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być kolejnym prognostykiem”113, stanowiło charakterystyczny rys 
ówczesnej kultury. 

Zgodnie z zapowiedzią autora, dalsze fragmenty kroniki przyno-
szą wzmianki o kolejnych uderzeniach pioruna w wieżę żywieckiej 
świątyni. Działo się tak w latach: 1602, 1643, 1680, 1694 i 1697. 
Nic więc dziwnego, iż w obliczu takiego nagromadzenia znaków 
w roku 1700 podjęto decyzję o objęciu budowli szczególną ochro- 
ną, rzecz jasna w wymiarze religijnym, bowiem wszelkie próby jej 
technicznego zabezpieczenia niestety zawodziły. A zatem „[t]egoż  
roku i dnia 13 maja na wieży żywieckiej w każdym oknie Agnus 
Dei i relikwie z głów świętych panienek świętej Urszule zapra-
wiono, a to dla uderzenia piorunów uczyniono, żeby obrona tej 
wieże była”114. 

Działania te były zakrojone na szeroką skalę i znacznie wykra-
czały poza „zwyczajne” środki zaradcze zalecane przez Kościół do  
ochrony gospodarstw domowych przed piorunami, o których wspo- 
mina między innymi Jakub Kazimierz Haur, wymieniając w swoim 
poradniku: „gromnice, ziela, wianki i kadzidła poświęcone, krzyżyki 
s. Piotra zakonu dominikańskiego, doświadczone, czterech ewan-
gelistów ewangelie na ścianach przybite, dzwonienia we wszytkie 
dzwony, gdy jakie pokazują się chmury i burze na powietrzu”115. 

Niestety, nawet tak wyjątkowa ochrona okazała się niewy-
starczająca i w roku 1711 piorun ponownie uderzył w wieżę, tym 
razem stając się zarzewiem ogromnego pożaru, który strawił cały 
kościół116. Wydarzenie to wstrząsnęło wszystkimi mieszkańcami 
Żywca, a kronikarza skłoniło do umieszczenia w tekście wierszo-
wanego utworu o charakterze lamentacyjnym:

113 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 118. 
114 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 274. 
115 J.K. Haur: Skład abo skarbiec…, s. 112. 
116 Por. F. Lenczowski: Przekazy kroniki Andrzeja Komonieckiego o kościołach 

w Żywcu i jego okręgu. „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury ka-
tolickiej w Polsce” 1972, nr 38, s. 103. 
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Nad wieżę babilońską i także egipskie 
piramidy, kolosy sławne wonczas rzymskie, 
ta wieża przechodziła w narodach zacnością 
i chwałą Pana Boga, co rok pobożnością, 
a teraz pustem murem przez piorun się stała 
i kościół dość wspaniały też zrujnowała117. 

Nie jedyny to przejaw poszukiwania przez autora oryginalnych 
form wyrazu. W kronice znalazł się także stylizowany na prozę 
biblijną Hieremias żywiecki, w którym podmiot mówiący zwraca 
się bezpośrednio do swojego miasta, wyrażając tęsknotę za jego 
minioną świetnością i rozpacz z powodu obecnego upadku. Sym-
bolem klęski stało się zniszczenie wieży i kościoła, a jej przyczyną 
– grzechy mieszkańców: 

„Począł Pan swe karanie od wierzchołka wieże, aż dotknął 
świątynie, iż zwierzchności świeckiej i duchownej nie przepuści, 
ale najmniejszego skarze, jeśli w nas nie będzie poprawy […]. 
A tak mieszkańcy Żywca, nawróćcie się do Pana, znosząc różne 
przypadki, a czyńcie dobre uczynki, a Pan odmieni złe, a nawróci 
dobre, by lepszych pociech doczekaliście się”118. 

Przekonanie, iż w tak wstrząsającym wydarzeniu jak zniszczenie 
świątyni należy doszukiwać się bezpośredniej ingerencji Boga, było 
zapewne dla mieszkańców Żywca bezdyskusyjne, ale znak ten od-
czytywano na różne sposoby. Ciekawą próbę interpretacji podjęła 
niejaka Regina Stąporzanka, która twierdziła, jakoby tragiczny 
w skutkach pożar był karą za usunięcie z ołtarza oryginalnego 
obrazu Najświętszej Maryi Panny i zastąpienie go innym. Komo-
niecki odrzuca jednak to wytłumaczenie, podkreślając, iż piorun 
uderzał w wieżę wielokrotnie także przed przeniesieniem obrazu. 
Możemy się domyślać, iż w świadomości mieszkańców miasta 
historia ta żyła i obrastała mnóstwem wątków jeszcze przez długie 

117 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 354. 
118 Ibidem, s. 358. 
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lata, a pokusie wzbogacania jej o rozmaite, nadnaturalne, sensy nie 
oparł się nawet sam kronikarz, szczegółowo wyliczając „przestrogi 
i znaki, które tą ruinę i kościoła i wieże przed rokiem uprzedziły 
i znaczyły”119. Autor wymienia ich aż jedenaście i były to, między 
innymi: rój pszczół w kościele, zgaśnięcie i wywrócenie się świecy 
podczas nabożeństwa, płacz nienarodzonego jeszcze dziecka jednej 
z miejscowych kobiet, dziwne zawodzenie kościelnych organów, 
samodzielne uruchomienie się zegara na wieży, kometa i zaćmienie 
Księżyca. Wszystkie te wydarzenia i sytuacje, do których doszło 
w roku poprzedzającym katastrofę, stanowiły, w mniemaniu ży- 
wieckiego wójta, czytelną jej zapowiedź. Niestety w stosownym 
czasie nie zwrócono na nie uwagi. 

Pożar kościoła, choć spektakularny i, ze względu na swoją 
specyfikę, obciążony wieloma konotacjami, stanowił wszakże tylko 
jeden z ogromnej liczby pożarów, które w czasach utrwalonych 
przez Komonieckiego dotknęły Żywiec. Beskidzka miejscowość 
nie była zresztą wyjątkiem – historycy zajmujący się społeczno- 
-gospodarczymi dziejami miast zwracają uwagę na fakt, iż lęk przed 
pożarem był w dawnych wiekach jednym z najbardziej dojmujących 
ludzkich doświadczeń120. 

Lektura dawnych kronik, pamiętników czy rozsianych po archi-
wach dokumentów życia społecznego pozwala na sformułowanie 
wniosku, iż średnio co kilkadziesiąt lat wybuchały w poszczegól-
nych miejscowościach pożary trawiące niemal całą zabudowę, 
walka z ogniem w pojedynczych domach, stodołach czy oborach 
odbywała się natomiast praktycznie nieustannie121. Najgorzej było 

119 Ibidem, s. 355. 
120 Por. Z. Kuchowicz: Człowiek…, s. 201. 
121 Ślady tych wydarzeń odnajdujemy także w licznych utworach okolicznościo-

wych. Zob. m.in. Pieśń o pożarze stradomskim, który się stał w roku teraźniejszym 
1642, dnia 28 kwietnia. Oprac. A. Borkowski. „Inskrypcje” 2016, R. IV, z. 1 (6), 
s. 103–105; Pieśń nowa o skarbach pańskich i o żupach solnych wielickich, w których 
się na dole, to jest w ziemnych lochach zapaliło, roku 1644, dnia 16 grudnia. Oprac. 
A. Borkowski. „Inskrypcje” 2016, R. IV, z. 2 (7), s. 173–177; Pieśń nowa żałosna 
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na wsiach i w małych miastach, do których należał także Żywiec, 
bowiem gęsta zabudowa, kryte gontem lub strzechą dachy oraz 
bliskość budynków gospodarczych umożliwiały niemal nieograni-
czone rozprzestrzenianie się żywiołu122. 

Komoniecki o pożarach w Żywcu wspomina wielokrotnie, naj-
częściej skrupulatnie wyliczając straty. I tak na przykład: w roku 
1594 spłonęło siedem domów w samym rynku123, w 1665 pry-
watny browarek124, w 1680 wieża ratusza125, w 1701 roku browar 
zamkowy126, w 1710 żydowskie zabudowania gospodarcze, a także 
dobra dworskie – piekarnia, wozownia, stodoła i brogi z sianem127. 
Ciekawą informację odnajdujemy w zapisie dotyczącym roku 1662, 
kiedy to spłonęła „w Żywcu trzecia część ulice Wyszego Mieścia”128 
i ubyło czternaście domów. W związku z tym faktem urzędnicy 
miejscy udali się do Oświęcimia, by uzyskać obniżkę podatku, tak 
zwanego podymnego. 

Prócz informacji o pożarach w Żywcu (pamiętajmy przy tym, 
iż autor rejestruje niemal wyłącznie poważniejsze zajścia, nie 
wspominając o stratach w pojedynczych gospodarstwach), Chro-
nografia zawiera też mnóstwo wzmianek na temat walki z ogniem 
w innych miejscowościach. Jako nadzwyczaj czytelne świadectwo 
powszechności tego zjawiska w ówczesnej rzeczywistości warto 
przy tym wskazać notkę odnoszącą się do roku 1713, kiedy to tego 

o pożarze wileńskim, który się przydał dnia 11. czerwca roku 1645. Kędy domów 
z kamienicami na półtora tysiąca i trzy kościoły zgorzały. Oprac. A. Borkowski. 
„Inskrypcje” 2017, R. V, z. 1 (8), s. 109–113; Nowiny pewne o nieszczęsnym poża-
rze wileńskim, który się stał w roku 1645. Oprac. A. Borkowski. „Inskrypcje” 2017, 
R. V, z. 2 (9), s. 223–228. 

122 Por. B. Baranowski: Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wie-
ku. Warszawa 1975, s. 243. 

123 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 105. 
124 Ibidem, s. 209. 
125 Ibidem, s. 236. 
126 Ibidem, s. 278. 
127 Ibidem, s. 344 
128 Ibidem, s. 205. 
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samego dnia, 4 kwietnia, ofiarą podstępnego żywiołu padły dwa 
miasta – Skoczów i Kraków. Pierwsze spłonęło niemal całe, zostało 
tylko kilka budynków, a ksiądz pleban umarł z wielkiej żałości, 
w drugim natomiast ogień strawił pięć domów i kamienicę129. 

Znaczna częstotliwość pożarów skłaniała autorów rozmaitych 
dzieł o charakterze poradnikowym do formułowania konkretnych 
pouczeń dotyczących sposobów gaszenia ognia. Takie wskazówki 
znajdziemy na przykład we wspomnianym już dziele Anzelma 
Gostomskiego. Zalecał on, by do gaszenia przystępowali wszyscy 
mieszkańcy miejscowości, podzieleni na zespoły, w których „jed- 
ni […] z siekierami, drudzy z hakami, trzeci z drabinami, drudzy 
z sikawkami, z wiadry, z cebry”130, a na obywateli ociągających się 
z udzielaniem pomocy proponował nakładać dotkliwe kary. 

Obok informacji o pożarach spowodowanych uderzeniem pio-
runa lub takich, których źródła Komoniecki nie wyjawia, pojawiają 
się także w Chronografii wzmianki o katastrofach wywołanych przez 
ludzi – celowo lub nie. Ciekawym przykładem działania z premedy-
tacją było wydarzenie z roku 1676, kiedy to „chłopiec z Rybarzo- 
wic […], do szkoły żywieckiej chodząc, ze złości, że go bito, zapalił 
onę, założywszy ognień w nocy w izbie, a potym wyszedł na dzwo-
nicę swojej złości się dziwować”131. 

Za ten czyn młodzieńcowi groziła kara śmierci, której jednak 
uniknął, gdyż jego ojciec, by ratować syna, wybudował na własny 
koszt nową szkołę. Warto dodać, iż historia ta ma dość niezwykły 
ciąg dalszy, niefortunny podpalacz został bowiem… księdzem. 
Znacznie smutniejszy koniec czekał innego młodzieńca, pragnącego 
pomścić swoją krzywdę – świniopasa Tomka Knotka. W roku 1718 
podpalił on folwark, ponieważ odprawiono go ze służby. Zabudo-
wania uratowano dzięki czujności okolicznych mieszkańców, którzy 

129 Ibidem, s. 412. 
130 A. Gostomski: Gospodarstwo…, s. 103–104. Por. J. Kwak: Klęski elementarne 

w miastach górnośląskich (w XVIII i pierwszej połowie XIX w.). Opole 1987, s. 79. 
131 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 230. 
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w porę dostrzegli dym, podpalacz został jednak ścięty, „a potym  
na stosie drew spalon”132. 

O wiele jednak częściej pożary były niezamierzonym następ-
stwem nieostrożności ludzi. W roku 1596 w Kętach spłonęły koś-
cielne organy, gdyż „organista jakoś ogień zapuścił nieobyczajnie”133. 
Nierzadkie były też wypadki uśpienia czujności pod wpływem 
alkoholu. W roku 1678 w Żywcu spłonął dom i budynki gospo-
darcze, ponieważ pijany woźnica „ogień z świece nie wiedzieć 
jako zapuścił”134. Czasem taka niefrasobliwość kończyła się jeszcze 
bardziej tragicznie, jak na przykład w roku 1713, kiedy to pewien 
ksiądz „w brewiarzu czytając pacierze, […] będąc trochę podpity, 
zasnął”135. Działo się to wieczorem na plebanii; na nieszczęście 
duchowny wcześniej wziął ze sobą zapaloną świecę, od której zajęła 
się cała izba, „a on, nie wiedzieć jako, pod stół upadł i jako był 
ręką podparty, ogorzały i nieżywy znaleziony był”136. 

Każdy pożar stawał się o wiele trudniejszy do ugaszenia, gdy 
towarzyszył mu wiatr, z czego doskonale zdawano sobie sprawę. 
Opisując pożar z roku 1708, kiedy to spaliły się zabudowania 
w północnej pierzei żywieckiego rynku, Komoniecki podzielił się 
z czytelnikami spostrzeżeniem, iż od całkowitej klęski uratowała 
miasto „ta szczęśliwość, iż wiatru żadnego nie było”137. 

Warto jednak dodać, iż wiatr, sam w sobie, nawet bez towa-
rzyszącego mu ognia, również postrzegany był jako nadzwyczaj 
niebezpieczny i to nie tylko z powodu realnych zniszczeń, których 
mógł dokonać, ale także za sprawą związanych z nim wierzeń. Zja-
wisko wiatru, podobnie jak błyskawice i pioruny, traktowane było 
bowiem jako element sfery sacrum i jako takie wiązało się ze swo-

132 Ibidem, s. 504. 
133 Ibidem, s. 107. 
134 Ibidem, s. 234. 
135 Ibidem, s. 409–410. 
136 Ibidem, s. 410. 
137 Ibidem, s. 325. 
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istą ambiwalencją – z jednej strony, w kontekście biblijnym, wiatr to 
Boża moc, tchnienie Ducha Świętego, z drugiej natomiast, według 
wierzeń ludowych, symbol śmierci i pole działania niebezpiecznych 
demonów. W dawnych wiekach ludzie byli także przekonani, że 
wiatr może przynosić informacje dotyczące przyszłości człowieka 
oraz świata138. 

W Chronografii odnajdujemy znakomity przykład takich wierzeń. 
Gdy pod datą roczną 1703 opisał autor „wiatr wielki i potężny”139, 
który w wielu miastach połamał drzewa, poniszczył domy, uszko-
dził ratuszowe i kościelne wieże, nie omieszkał zakończyć tego 
wyliczenia stwierdzeniem, iż „to wszystko prognostykowało na 
ruinę państw przez wojnę w chrześcijaństwie całym powstałą, co 
się znacznie i zniszczeniem pokazało”140. 

Jeszcze bardziej szczegółowe wizje przyszłości stały się udzia-
łem żywieckiego wójta i jemu współczesnych w lipcu roku 1707, 
a to za sprawą wiatru, który wywracał domy, łamał grube drzewa 
i „przez godzin blisko dwie grasował z wielkim strachem i bojaźnią 
ludzi”141. Jak mniemał Komoniecki, „to wszystko prognostykowało 
wojnę i ruiny w Koronie Polskiej dla nieprzyjaciół w niej będących, 
jako to Szwedów i Moskwy, także Kozaków, i morowe powietrze 
w Krakowie i w Kętach, które prędko nastało”142. 

Według ludowych wyobrażeń pod postacią wiatru mógł ukry-
wać się sam diabeł, owianie było więc przez niektórych traktowane 
jako bezpośrednie spotkanie z nim i zapowiedź nieszczęścia – roz-
maitych chorób, obłędu, a nawet śmierci143. I również ten aspekt 
dawnych wierzeń utrwalił nieoceniony autor Chronografii, opowia-
dając taką oto historię: 

138 Por. P. Kowalski: Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warsza-
wa–Wrocław 1998, s. 586–589. 

139 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 290. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem, s. 312. 
142 Ibidem. 
143 P. Kowalski: Leksykon…, s. 588. 
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„Roku Pańskiego 1660 wiatry wielkie panowały wszędzie. Także 
przytrafiło się, że Wojciech Babilon, mieszczanin i ławnik żywiec- 
ki, idąc z Wojciechem Michałkiem, oba sukiennicy, z Krakowa, 
nieśli wełnę i Babilonowi ciężko było bardzo, że musiał u potoka 
Zakrzowskiego […] spoczynać, mówiąc to: »gdyby jaki diabał trafił 
się, żeby mi tę wełnę niósł, zapłaciłbym mu«. Skąd w postaci chłopa 
diabał ku nim z gajów wyszedł i jego uprosił, aby do Żywca wełnę 
zaniósł, obiecawszy pewną nagrodę”144. 

Opowieść ta ma tragiczny finał, gdyż później diabeł stale nękał 
Babilona i doprowadził go do ubóstwa, a w końcu – do śmierci. 
Odnajdujemy tutaj pewne podobieństwo do przytoczonej wcześniej 
wzmianki o chłopie, który również niejako sprowokował działanie 
diabła, skarżąc się, iż nie chce on spuścić deszczu. Tamta opowieść 
miała jednak inne zakończenie – bluźnierca został ukarany dość 
łagodnie, zalaniem należącego doń pola, a jedynym śladem inter-
wencji wysłannika piekieł był znaleziony na miejscu zdarzenia głaz 
z jego podobizną. Historia Babilona stanowi natomiast klasyczne 
odzwierciedlenie ludowych wyobrażeń o upersonifikowanym wie-
trze i jego straszliwej mocy. 

Kometa

Od zarania dziejów pojawienie się komety wywierało na ludziach 
ogromne wrażenie. Jak pisze Donald K. Yeomans: „Słońce i Księżyc 
są znacznie jaśniejsze, zorze polarne bardziej efektowne, zaćmienia 
zaś bardziej przerażające, a jednak to właśnie komety […] przycią-
gały największą uwagę”145. Fenomen ten próbowali wyjaśniać już 
starożytni, między innymi Seneka, który podkreślał rzadkość oraz 
spektakularny kształt komet i właśnie w tych dwóch czynnikach 
upatrywał przyczyn owego niezwykłego zainteresowania146. 

144 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 203. 
145 D.K. Yeomans: Komety od starożytności do współczesności, w mitach, legen-

dach i nauce. Przeł. A.S. Pilski. Warszawa 1999, s. 11. 
146 Ibidem. 
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Przez wiele wieków komety uważano za znaki wieszcze. W sta-
rożytności postrzegano je jako pochodzące od bogów ostrzeżenia, 
zwykle przed nadchodzącymi nieszczęściami, chrześcijaństwo uzu-
pełnia natomiast tę interpretację o inspirowane Pismem Świętym 
wizje końca świata poprzedzonego zjawiskami na niebie i na ziemi, 
przy czym to właśnie komety – ze względu na swoje niedające się 
przewidzieć, nieregularne i nagłe pojawianie się – najpełniej odpo-
wiadały tym przepowiedniom147. 

Spory krok naprzód w badaniach nad charakterem komet po-
czyniono w wieku XVII, kiedy to zaczęto używać do ich obserwacji 
teleskopu. W Polsce naukowe zainteresowanie tym zjawiskiem 
łączy się z dokonaniami Jana Heweliusza, przy czym – podobnie 
jak w odniesieniu do innych fenomenów przyrody – także i w tym 
wypadku rozwój profesjonalnych badań pogłębił rozdźwięk pomię-
dzy wypowiedziami uczonych, a wiarą ludu, który nadal bronił 
poglądu o cudownej, Boskiej proweniencji komet oraz ich złowróżb- 
nym znaczeniu148. Oto, jak na temat zapowiadanych przez kometę 
wydarzeń wypowiada się autor wiersza z 1681 roku: 

Ośm złośliwych efektów kometa przynosi: 
Wiatr, niepłodność, narody cne powietrzem kosi, 
Powódź, wojny i ziemie straszne się trzęsienie, 
Śmierć wodzów i bogatych królestw w proch zniesienie149.

Przekonanie o złowieszczej mocy komet udokumentował w swo-
jej kronice także Komoniecki, przy czym fragmentów odnoszących 

147 Ibidem, s. 12. Por. M.H. Malewicz: Zjawiska przyrodnicze…, s. 48; F.M. Ro-
siński: Apokaliptyczne scenariusze końca świata. W: Powodzie, plagi, życie i inne 
katastrofy. Red. K. Konarska, P. Kowalski. Wrocław 2012, s. 53. 

148 J. Kroczak: „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…”…, s. 21. Por. S. Ba-
czewski: Wprowadzenie. W: M. Bembus: Kometa to jest pogróżka z nieba na po-
strach, przestrogę i upomnienie ludzkie. Oprac. S. Baczewski przy współudziale 
A. Nowickiej-Struskiej. Lublin 2009, s. 10. 

149 K. Ciekanowski: Abrys komety z astronomicznej i astrologicznej uwagi […] od 
dnia 29 grudnia roku 1680 aże do pierwszych dni lutego roku 1681 wyrachowany. 
Kraków 1681. Cyt. za: J. Kroczak: „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…”…, 
s. 21. Por. Idem: Komety i kaznodzieje z wieku XVII. „Literatura Ludowa” 2004, 
nr 6, s. 3.
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się do tego fenomenu jest w niej stosunkowo mało, w większości 
dotyczą one zjawisk z XV i pierwszej połowy XVI wieku, i powie-
lają zapisy obecne w dziele Marcina oraz Joachima Bielskich150. 

Niezwykle ważny dla badań nad naturą komet był rok 1618, 
kiedy to nad Europą zaobserwowano aż trzy tego rodzaju zjawiska. 
Najważniejsza była ostatnia z komet, którą astronomowie opatrzyli 
symbolem C/1618. W dniu 6 grudnia znalazła się ona bardzo blisko 
Ziemi, siejąc przerażenie w wielu krajach. Jej pojawienie się miało 
jednak znaczenie przełomowe, był to bowiem pierwszy tego rodzaju 
obiekt, do którego obserwacji użyto nowoczesnych przyrządów 
astronomicznych. Pojawienie się tej komety zapoczątkowało wiele 
sporów naukowych, w tym pomiędzy Galileuszem a rzymskimi je-
zuitami, zaowocowało też lawiną traktatów i broszur oraz tekstów 
o charakterze kaznodziejskim151. Obiekt C/1618 wzbudził ogromne 
zainteresowanie również w Polsce, gdzie był widziany od 21 listo-
pada (niektórzy twierdzili, że widziano go już 17 listopada nad Kra-
kowem) do 26 grudnia 1618 roku i zapowiadał, jak sądzono, długą 

150 M.in. zapisy z lat: 1468, 1506, 1533. Obok bogato udokumentowanych przy-
kładów zapowiadanych przez komety nieszczęść pojawiają się także w dawnej lite-
raturze nieliczne wzmianki o szczęśliwych następstwach tego rodzaju fenomenów 
natury. Były one obecne przede wszystkim w tekstach o charakterze kaznodziej-
skim, których autorzy, często przy okazji poddając krytyce prognostyki ludowe 
i astrologię wróżebną, wykorzystywali fakt pojawiania się komet do formułowa-
nia pouczeń na temat roli modlitwy i pokuty jako jedynej drogi mogącej odwró- 
cić karzącą rękę Boga. W takiej interpretacji kometa była więc zesłaną przez  
Stwórcę przestrogą, której właściwe odczytanie mogło nie tylko zapobiec nie-
szczęściu, ale nawet doprowadzić do pomyślnej odmiany losu. Autorzy takich in-
terpretacji wskazywali m.in. na szczególną rolę, jaką w historii zbawienia odegrała 
gwiazda (kometa), która ukazała się po narodzeniu Jezusa, z pojawieniem się ko-
mety wiązano też takie fakty jak zwycięstwo Władysława Jagiełły nad Krzyżaka-
mi, tryumf Stefana Batorego w wojnie z Moskwą czy pokonanie armii wołoskiej 
pod Obertynem przez hetmana Jana Tarnowskiego. O tym ostatnim wydarzeniu, 
mającym miejsce w roku 1531, wspomina również Komoniecki. Por. J. Kroczak: 
Komety i kaznodzieje…, s. 7; J. Rzońca: Interpretacja zjawiska komety z 1618 roku 
w starodrukach Biblioteki Kórnickiej. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1988, z. 22, 
s. 119. 

151 S. Baczewski: Wprowadzenie…, s. 9. Por. D.K. Yeomans: Komety…, s. 53–67. 
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wojnę w Europie, zwaną później wojną trzydziestoletnią152. Prawdo-
podobnie jeszcze w roku pojawienia się tej komety opublikowano 
anonimową pieśń nowiniarską pod tytułem Pieśń o komecie, który 
był widzian w Roku 1618 miesiąca nowembra153, a na początku roku 
1619 wydane zostały trzy broszury podejmujące próbę interpretacji 
owego podniebnego zjawiska w duchu religijnym: tekst księdza Ja- 
kuba Najmanowicza Prognostyk duchowny na kometę, któregośmy 
widzieli grudnia przeszłego roku 1618, traktat/kazanie jezuity Mate-
usza Bembusa Kometa to jest pogróżka z nieba na postrach, przestrogę 
i upomnienie ludzkie pokazana w roku pańskim 1618 miesiąca grudnia 
oraz rozprawa doktora nauk wyzwolonych i filozofii Andrzeja Żę-
dzianowskiego Kometa z przestrogi niebieskiej w roku od Narodzenia 
Bożego widziany 1618154. Ten ostatni tekst został bardzo ostro skry-
tykowany przez wybitnego matematyka i astronoma Jana Brożka155. 

W kontekście badań nad Chronografią owa obszerna dygresja 
warta jest odnotowania, wydaje się bowiem rzeczą dość niezwykłą, 
iż pomimo tak szerokiego zainteresowania kometą z roku 1618 
Komoniecki w ogóle o niej nie wspomina. Zapis z tego roku kończy 
się na wydarzeniach, do których doszło w listopadzie, a dotyczyły 
one nagłych i niewyjaśnionych zgonów dwóch mieszkańców 
Żywca – proboszcza oraz jednego z mieszczan, który zmarł, pijąc 
ze swoim bratem156. Informacja o komecie pojawia się w kronice 
dopiero w odniesieniu do roku następnego i ma formę lapidarnej, 
jednozdaniowej wzmianki: „[t]egoż roku przed Gody i po Godziech 
kometa na niebie się pokazował i przez niedziel 4 świecił”157. Po-

152 J. Rzońca: Interpretacja zjawiska komety z roku 1618…, s. 117. Por. J. Kro-
czak: Komety i kaznodzieje…, s. 4. 

153 J. Kroczak: „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…”…, s. 196. 
154 J. Rzońca: Interpretacja zjawiska komety z 1618 roku…, s. 117–118. Por. 

J. Kroczak: Komety i kaznodzieje…, s. 3–8. 
155 A. Pelczar: O Janie Brożku – varia. „Prace Komisji Historii Nauki PAU” 

2010, T. 10, s. 51–52. 
156 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 132–133. 
157 Ibidem, s. 133. 
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nieważ w roku 1619 nie obserwowano komet nad Europą158, wydaje 
się, iż zapis Komonieckiego jest omyłką i może dotyczyć zjawiska 
z roku poprzedniego. Nie byłby to zresztą jedyny przykład tego ro-
dzaju nieścisłości – w kronice pojawiają się także i inne fragmenty, 
w których dane wydarzenie opatrzone zostało datą o rok późniejszą 
lub wcześniejszą niż rzeczywista159. 

Pominięcie (albo zniekształcenie) w tekście informacji o kome- 
cie z roku 1618 można też oczywiście tłumaczyć brakiem zaintere- 
sowania autora tego rodzaju zjawiskami. Takiej interpretacji przeczą  
jednak formuły innych zapisów – na przykład wzmianka odno-
sząca się do roku 1681, kiedy to „kometa wielki od zachodu słońca 
z gwiazdy jednej na niebie się zjawił, świecąc od dnia 29 grudnia 
miesiąca roku przeszłego, aż do pierwszych dni lutego roku tego. 
Której ogon według astrologów, od gwiazdy wynikającej na 90 gra-
duszów się rozciągał, począwszy od głowy mil 1352 ¾, że czwartą 
część ziemie nie miała tylko mil 1350 i więcej niż czwartą część 
ziemie promienie jej zastąpiły”160. 

Ów niemal naukowy wywód, podobnie jak wiele innych, 
potwierdza tezę o Komonieckim jako kronikarzu żywo zaintere-
sowanym otaczającą rzeczywistością i skrupulatnie rejestrującym 
wszystko, co odbiega od rutyny dnia powszedniego. Przy okazji 
warto zestawić ów fragment z analogicznym zapisem, który prze-
chowała cytowana już w tym rozdziale Kronika Jazowska. W odnie-
sieniu do komety z roku 1680–1681 czytamy: 

„Anno domini 1680 die 28 decembris in festo Sanctorum Inno- 
centium pokazał się kometa na niebie na zachód słońca, niesły-

158 Por. Dodatek. Komety obserwowane gołym okiem do roku 1700. W: D.K. Yeo-
mans: Komety…, s. 369. 

159 Zob. np. informację o śmierci Macieja Korwina w roku 1490 umieszczoną 
przez kronikarza pod datą 1489, wzmiankę o przywileju Zygmunta Starego dla 
Żywca z roku 1544 zapisaną pod datą 1545 lub fragment dotyczący bitwy pod 
Częstochową z roku 1665, o której Komoniecki wspomina w odniesieniu do roku 
1664. 

160 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 236. 
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chanej wielkości; to jest była takowa widziana gwiazda, od której 
promień jasny ku górze nieba zbyt długi rozciągał się. Trwało to 
każdego wieczora najmniej przez półtora miesiąca”161. 

W porównaniu z tym opisem, którego autor posługuje się sfor- 
mułowaniami bardzo ogólnej natury, naszpikowany cyframi wy-
wód Komonieckiego jeszcze wyraźniej wskazuje na erudycję i kro-
nikarską pasję żywieckiego wójta. Trudno więc sobie wyobrazić, 
iż świadomie pominąłby tak spektakularne wydarzenie, jak poja-
wienie się komety w roku 1618. Bardziej prawdopodobne wydaje 
się przypuszczenie, iż w momencie spisywania Chronografii pamięć 
o nim była już zatarta, być może nie utrwalono go w lokalnych 
przekazach, a do wspomnianych wcześniej drukowanych źródeł 
autor zapewne nie dotarł. 

Na marginesie tych rozważań warto odnotować, iż o ile pierw-
sza część zamieszczonego w Chronografii erudycyjnego wywodu 
na temat komety z roku 1681 stanowi znakomitą ilustrację cha-
rakterystycznego dla końca XVII wieku zjawiska, jakim był wzrost 
powszechnego zainteresowania wynikami badań w zakresie nauk 
ścisłych, o tyle jego zakończenie odsłania wsparte kilkusetletnią 
tradycją pokłady mentalności ludowej. Komoniecki konkluduje 
bowiem, iż pojawienie się tej komety „znaczyło węgierską rebelią 
i Turczyna pod Wiedniem zwyciężenie”162. Dodajmy ponadto, iż 
obecność komety „nad wieżą samą”163 była jednym ze wspomnia-
nych wcześniej jedenastu znaków, które miały, w przekonaniu 
autora Chronografii, zapowiadać pożar żywieckiej świątyni w roku 
1711. Oba przywołane fragmenty znakomicie ilustrują więc fakt 
bardzo długiego trwania w powszechnej świadomości wiary 
w wieszczą moc komet. Jak widać, była ona żywa jeszcze w XVIII 
wieku, nawet wśród intelektualnej elity miejskiej, do której z pew-
nością zaliczał się Komoniecki. 

161 Kronika Jazowska…, s. 24. 
162 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 237. 
163 Ibidem, s. 356. 
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Kończąc rozważania na temat opisów komet, należy jeszcze do-
dać, iż w żadnym z interesujących nas fragmentów autor nie podjął 
próby religijno-umoralniającego odczytania tego zjawiska. Fakt 
ten nieco dziwi, bowiem powszechna aż do końca XVII wieku, 
a w świadomości ludowej obecna znacznie dłużej164, interpretacja 
komet jako „pogróżek z nieba” zsyłanych przez Stwórcę na grzesz-
ników znakomicie wpisywała się w dydaktyczny program autora 
Chronografii i z powodzeniem mogła być przez niego w tym celu 
wykorzystana. 

Słońce i Księżyc

Pierwsza wzmianka o zaćmieniu Słońca na ziemiach polskich 
dotyczyła zjawiska z roku 961 i została zamieszczona w Roczniku 
kapitulnym krakowskim oraz Roczniku wielkopolskim165. Jak zauważa 
Małgorzata Hanna Malewicz, charakterystyczną cechą źródeł śred-
niowiecznych jest wyraźna dysproporcja w liczbie opisów zaćmienia 
Słońca i Księżyca – ten drugi fenomen, choć równie powszechny, 
rejestrowany był nieporównanie rzadziej166. 

Wydaje się, iż najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem 
owego – jak pisze wspomniana badaczka – „przemilczania zaćmień 
Księżyca”167 w kronikach średniowiecznych jest fakt, iż przeważa-
jąca liczba zawartych w nich opisów stanowiła wynik przypadkowej 
obserwacji, a nie dociekań naukowych168. W tekstach tych utrwala-
no głównie to, co widzieli zwykli ludzie, nie ulega zaś wątpliwości, 
iż właśnie zaćmienie Słońca jest łatwiejsze do uchwycenia, dostrze-
gane przez większą liczbę obserwatorów i – przede wszystkim –  
znacznie bardziej spektakularne. 

164 Por. J. Kroczak: „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…”…, s. 15. 
165 M.H. Malewicz: Zjawiska przyrodnicze…, s. 29. 
166 Ibidem, s. 28. 
167 Ibidem. 
168 Por. ibidem, s. 32. 
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W Chronografii opisanych zostało bardzo niewiele zaćmień, na 
podstawie tego źródła trudno zatem wyrokować, czy owa słonecz-
no-księżycowa dysproporcja utrzymała się także w wiekach póź-
niejszych. Pewne jest jednak to, że zarówno zaćmienia Słońca, jak 
i Księżyca przez długie wieki wzbudzały wśród ludzi lęk, a Komo-
niecki po raz kolejny jawi się jako mistrz podsycania tego rodzaju 
nastrojów. Pomijając odtwórcze zapiski przejęte z kroniki Bielskich, 
odnotować należy, iż w opisach zaćmień żywiecki wójt ponownie 
sięga do swojego ulubionego, nie w pełni wykorzystanego we frag-
mentach dotyczących komet, arsenału środków językowych, takich 
jak hiperbole, epitety czy porównania, których celem jest zacieka-
wienie czytelnika, pobudzenie jego emocji i odmalowanie klimatu 
niesamowitości. Posłużmy się przykładem wydarzenia z roku 1699, 
kiedy to „straszne i wielkie zaćmienie słońca widziane było, które 
niemal wszytko słońce zaćmiło, a prawie przed południem samym 
będąc ciemno na godzinę, jak po zachodzie słońca. Skąd ludzi bar-
dzo zatrwożyło wszędzie”169. Charakterystyczne formy „wszytko”, 
„wszędzie”, potęgujące wrażenie grozy i nieskończonego zasięgu 
opisywanego zjawiska, powtarzają się także w notce dotyczącej 
roku 1706, w którym „w wigilią Bożego Wstąpienia zaćmienie 
słońca wielkie przez godzin dwie przed południem było, iż się 
słońce wszytko zaćmiło, aż ciemno wszędzie było”170. 

W niektórych zapisach autor bardzo wyraźnie wskazuje na nad-
naturalny charakter zaćmienia, uwypuklając fakt, iż nastąpiło ono 
w jakimś szczególnym momencie – na przykład podczas mszy świę-
tej. Tak było w roku 1708, kiedy to zaćmienie Słońca „przypadło 
przed południem godziny 9 […] podczas nabożeństwa w Świętym 
Krzyżu, summy i kazania”171. 

Podobnie, jak w momencie ukazania się komety, także w przy-
padku zaćmień prorokowano o mających nadejść nieszczęściach. 

169 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 270. 
170 Ibidem, s. 306. 
171 Ibidem, s. 322. 
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Celowali w tym przede wszystkim autorzy staropolskich progno-
styków. Lekarz i astrolog, profesor Akademii Krakowskiej, Mikołaj 
Żórawski w wydanym w 1649 roku druczku zapowiada na rok 
następny zaćmienie Księżyca, którego efektem będą „wojny […], 
rozterki, więzienia, spustoszenia, tumulty pospólstwa, gniew i nies-
naski między wielkimi pany”172. Ponadto zjawisko to „[n]amnoży 
gorączek pałających, trzeciaczek, krwie z nozdrza płynięcia […] 
okrętów i statków rozbicia”173. 

Choć tego rodzaju astrologia wróżebna przez całe wieki, po-
cząwszy od średniowiecza, znajdowała licznych przeciwników, 
szczególnie w kręgach kościelnych174, zawsze istniało ogromne spo-
łeczne zapotrzebowanie na teksty, które w ten właśnie sposób 
objaśniają otaczającą rzeczywistość. Tak też wciąż jeszcze czyta 
świat Komoniecki175. Wydaje się jednak – choć wobec małej liczby 
zarejestrowanych przykładów trudno o niepodważalną opinię – iż 
jako „wróżebne” klasyfikuje on jedynie te zaćmienia, którym to-
warzyszyły jakieś dodatkowe fenomeny astronomiczne. Ciekawym 
przykładem tej tendencji jest zapis umieszczony pod rokiem 1708, 
kiedy to najpierw Słońce i Księżyc świeciły na czerwono, „jakoby 
krwawe […] czemu się ludzie dziwowali”176, a po kilku dniach 
„we święty Michał znowu się miesiąc podczas pełni przed pół-
nocą ćmił, że go dwie części właśnie zaćmiło się przez godzin 
blisko trzech”177. W ujęciu autora „znaczyły te zaćmienia wielkie 
niepokoje”178, przy czym ich różnorodność wydaje się współczes-
nemu czytelnikowi wręcz humorystyczna, jako skutek zaćmienia 

172 M. Żórawski: Prognosticon Abo przestroga z biegów niebieskich na rok Pański 
1650. Cyt. za: J. Kroczak: „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…”…, s. 19. 

173 Cyt. za: Ibidem. 
174 M. Markowski: Astrologia a wolna wola. „Alma Mater” 2000, nr 20, s. 21. 

Por. J. Kroczak: „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…”…, s. 19–20. 
175 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 124. 
176 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 323. 
177 Ibidem. 
178 Ibidem. 
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Komoniecki wymienia bowiem – niejako „jednym tchem” – rozru-
chy polityczne w Polsce, na Węgrzech i w Hiszpanii, zatargi między 
cesarzem a papieżem, morowe powietrze w Krakowie, Warszawie, 
Kętach i Oświęcimiu, a także problemy z owcami, wołami i kro-
wami, które „na języki i raci chorowały, że się paść i chodzić nie 
mogły, ale przecie nie zdychały”179. 

Przypomnijmy, iż jako „wieszcze” klasyfikuje autor również za-
ćmienie Księżyca, które obserwowano w roku 1711, cztery dni przed 
pamiętnym pożarem wieży i kościoła, będące jednym z jedenastu 
niezwykłych zjawisk mających zapowiadać tę katastrofę180. Obie 
przytoczone wzmianki stanowią więc kolejne potwierdzenie faktu 
długiego trwania w ludzkiej świadomości wiary w ścisłe powiązanie 
zjawisk na niebie i na ziemi, ale można je też zapewne odczytywać 
jako wyraz indywidualnych przekonań autora, a także przejaw jego 
sporego zainteresowania astrologią wróżebną. Potwierdzeniem tego 
ostatniego przypuszczenia może być również notka wcześniejsza, 
umieszczona pod rokiem 1544, w którym zaobserwowano „czworo 
zaćmienia […], słońca dwoje, miesiąca także dwoje, co się przedtym 
nigdy nie trafiały”181. Fragment ten nie jest oryginalny, żywiecki 
wójt przepisał go z dzieła Bielskich. Porównując oba teksty, widzimy 
jednak wyraźnie, iż o ile w XVI-wiecznej kronice wzmianka o za-
ćmieniu Słońca i Księżyca stanowi jedną z bardzo wielu informacji 
odnoszących się do 1544 roku, o tyle w Chronografii figuruje pod tą 
datą jako jedyna. Fakt, iż Komoniecki postanowił utrwalić właśnie 
to wydarzenie, zupełnie pomijając inne, nawet bardzo znaczące 
politycznie, świadczyć może właśnie o osobistym zamiłowaniu do 
tego rodzaju tematyki, tym bardziej, że w XVI-wiecznym pierwo-
wzorze interesujący nas fragment kończy się klasyczną przepowied-
nią, którą autor Chronografii oczywiście przepisuje: „matematycy 

179 Ibidem. 
180 Ibidem, s. 356. 
181 Ibidem, s. 69. 
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z dawna o tym roku powiadali i pisali, iż fortunni to ludzie będą, 
co te czasy przetrwają”182.

Zwierzęta

Fragmenty Chronografii zawierające wzmianki o zwierzętach przy-
wodzą na myśl pamiętną definicję autorstwa księdza Benedykta 
Chmielowskiego: „koń – jaki jest każdy widzi”183. Dochodząc 
zapewne do takiego samego wniosku, do jakiego doszedł później 
autor wiekopomnej encyklopedii, iż o zwyczajnych i towarzyszą-
cych człowiekowi na co dzień przedstawicielach fauny pisać nie 
warto, żywiecki wójt poświęca miejsce w swoim dziele tylko tym 
spośród nich, których wygląd zewnętrzny bądź zachowanie jawią 
się jako wyjątkowe184. 

Największe zainteresowanie w kręgu tego rodzaju istot wzbu-
dzały wszelkie monstra i wybryki natury. W ujęciu Komonieckiego 
są to przede wszystkim zwierzęta gospodarskie, a wnikliwa lektura 
kroniki nie pozostawia wątpliwości, iż pojawienie się w oborze czy 
chlewie jakiegokolwiek nietypowego mieszkańca zawsze wywo-
ływało społeczne poruszenie. Było ono tym większe, im bardziej 
dany zwierzak odbiegał od normy. 

Gdy w roku 1703 „w mieście Żywcu i po wsiach w kielku 
domach cielęta się urodziły, gołe, bez sierci”185, a jedno okazało 
się albinosem, żywiecki wójt zapisuje jedynie, iż to „było ludziom 

182 Ibidem. 
183 B. Chmielowski: Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna, na róż-

ne tytuły, jak na classes podzielona, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, 
politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. Cz. 1. Lwów 1745, 
s. 574. Bibl. UJ, sygn. 390813 I. 

184 Por. P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 143–144. Zob. też: 
Idem: Bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. W: Bestie, żywy inwentarz i bracia mniej-
si. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym. Red. P. Kowalski, 
K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole 2007, s. 174. 

185 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 287. 
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w podziwieniu”186. Cielęta, choć dziwne, nie odbiegały więc naj-
wyraźniej od przyjętych standardów na tyle, by budzić lęk czy 
prowokować wykonywanie jakichś magicznych praktyk. Podobnie 
było w roku 1709, kiedy to w Sporyszu oraz w Żywcu „u pew-
nych ludzi porodziły się cielęta bez ogonów, którym się ludzie 
dziwowali”187. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w roku 
1712, gdy „we folwarku wieprzskim”188 na świat przyszło cielę 
mające „jakoby głowy dwie wespół zrośnione, o trzech wargach, 
a język długi niby psi”189. Taki wybryk natury nie mógł budzić już 
tylko zdziwienia, lecz wymagał natychmiastowej interwencji; więc, 
jak pisze Komoniecki, „monstrum zakopano”190, przez kilka dni 
wylewano też mleko krowy, która owego potworka urodziła. Co 
ciekawe, nie jest to jedyne tego rodzaju zdarzenie opisane pod datą 
roczną 1712. W tym samym roku, ale cztery miesiące wcześniej, 
w Żywcu, w gospodarstwie niejakiego Ignacego Szałtysika, krowa, 
zamiast cielęcia, urodziła kawałki mięsa „jako rzeźnik rozrębuje, 
każde osobno w kupę złożone, a to jak żywe trząsło się”191. Rów-
nież i tym razem szczątki zakopano w ziemi.

Tego rodzaju wybryki natury budziły w społeczeństwie lęk 
i należało się ich jak najszybciej pozbyć. Niedopełnienie tej czyn-
ności mogło mieć, jak sądzono, tragiczne konsekwencje. Ciekawy 
przykład takich wierzeń opisał Komoniecki pod datą roczną 1698. 
Wtedy to właśnie „w lipowskim folwarku krowa urodziła cielę, 
które było o dwu głowach, a o czterech nogach, poczym krowa 
zaraz zdechła i cielę za nią po dniu jednym”192. Tym razem jednak 
nie tylko nie zakopano potworkowatego cielęcia, lecz wręcz obno-
szono się z nim – jego skórę wyprawiono u kuśnierza i posłano do 

186 Ibidem. 
187 Ibidem, s. 333.
188 Ibidem, s. 376. 
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem, s. 368. 
192 Ibidem, s. 267. 
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Krakowa dziedzicznemu panu żywieckiemu. Nic więc dziwnego, iż 
„urzędnik Jan Kozieł […] prędko potym umarł, a żona jego zasię po 
nim w niedziel cztery umarła i córka jej także, Urszula”193. 

Jest to bardzo ciekawy fragment żywieckiej kroniki. Z jednej 
strony stanowi bowiem świadectwo wiary w przyczynowo-skut-
kową zależność między pojawieniem się monstrum a późniejszymi 
nieszczęściami, z drugiej natomiast dokumentuje charakterystyczną 
dla omawianego czasu modę na tworzenie tak zwanych „gabinetów 
osobliwości”, w których gromadzono wszelkiego rodzaju dziwy 
natury194. Zjawisko to daje się szczególnie zauważyć w wieku XVII, 
kiedy popularne stały się prywatne zbiory takich eksponatów. Jed-
nak tego rodzaju pasja – jak zauważa Piotr Kowalski – „bywa ryzy-
kowna, bo zmusza do przekraczania granic poznania [i] naruszenia 
standardów”195. Omówiony przykład ilustruje tę sprzeczność bar-
dzo wyraźnie – chęć sprawienia „przyjemności” dziedzicowi (który 
być może posiadał większy zbiór tego rodzaju osobliwości) niosła 
ze sobą konieczność przekroczenia wypracowanych w tego rodzaju 
sytuacjach norm postępowania (a więc zakopywania szczątków 
zwierzęcia) i w społecznym odczuciu poskutkowała śmiercią trojga 
ludzi. 

Łańcuch powiązań między różnymi – i z punktu widzenia współ-
czesnego odbiorcy niemającymi wiele wspólnego – wydarzeniami 
jest jednak u Komonieckiego znacznie bardziej skomplikowany. 
Powróćmy w tym miejscu na chwilę do wspomnianego już roku 
1712. Był on wyjątkowo obfity w nietypowe narodziny zwierząt. 
Oto bowiem, obok opisanych wcześniej wydarzeń, miało miejsce 
i takie: „w mieście żywieckim na trzech miejscach […] krowy poro-

193 Ibidem. 
194 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 154. Por. Idem: Zwierzo-

człekoupiory, wampiry i inne bestie. Krwiożercze potwory i erozja symbolicznej in-
terpretacji. Kraków 2000, s. 181–182; A. Mączak: Życie codzienne w podróżach po 
Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa 1980, s. 220–223.

195 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 154. 
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dziły po dwoje cieląt, to jest troje bliźniąt, z każdej krowy dwoje”196. 
Tym razem nie pojawiło się żadne monstrum, wydarzenie to było 
jednak z pewnością niezwykłe, autor zaznaczył bowiem, że „się to 
z rzadka przydawa”197 i – by podkreślić wiarygodność przekazu – 
podał nawet nazwiska gospodarzy, u których się ten cud natury 
dokonał. I na tym można by w zasadzie zakończyć omawianie 
tego fragmentu; uwagę czytelnika przykuwa jednak zapis kolejny, 
umieszczony bezpośrednio po relacji z porodu krów. Dotyczy on 
porodu ludzkiego i narodzenia… bliźniąt, których matka, „pobożnie 
umarła, urodziwszy jedno nieżywe, a drugie żywe w niej zostało”198. 

Narodziny bliźniąt do dziś dnia postrzegane są jako zjawisko 
stosunkowo rzadkie i wyjątkowe, a w czasach Komonieckiego były 
także niezwykle niebezpieczne, większość takich porodów kończyła 
się bowiem śmiercią199. Utrwalenie tego rodzaju treści przez autora 
Chronografii – notującego wszystko, co odbiegało od codziennej 
rutyny – nie może nas więc dziwić. Z punktu widzenia współ-
czesnego czytelnika nieco humorystyczna wydaje się jednak owa 
uwypuklona poprzez sąsiedztwo tekstowe i powtórzenie rzeczow-
nika „bliźnięta” analogia między porodem zwierzęcym a ludzkim. 
Możemy sobie wszak wyobrazić, iż w małej żywieckiej społeczno-
ści oba wydarzenia, które w dodatku dzieliło zaledwie kilka dni, 
zyskały spory rozgłos i wkrótce zaczęto łączyć je w jedną całość, 
opowiadając o nich w taki sposób, jakby były dwiema odsłonami 
tej samej historii. 

Tego rodzaju ujęcie przywodzi na myśl inny zabytek literatury 
dawnej, mianowicie Akta Rzeczypospolitej Babińskiej, będące zbio-
rem anegdot opowiadanych przez gustujących w mocnych trunkach 

196 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 368. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 Por. B. Stuchlik-Surowiak: Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” 

utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zja-
wisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Katowice 2016, s. 176. 
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członków prześmiewczego stowarzyszenia złożonego ze szlachty 
rezydującej we wsi Babin na Lubelszczyźnie, działającego od drugiej 
połowy XVI do lat siedemdziesiątych XVII wieku200. W tekście tym 
znalazły swoje miejsce najdziwniejsze opowieści, z reguły okraszone 
sporą dawką absurdu, groteski i czarnego humoru. Ich autorzy kreo-
wali swego rodzaju „świat na opak”, w którym ulegały odwróceniu 
prawidła i normy obowiązujące na co dzień201. W kręgu zaintere-
sowania babińskich kpiarzy znalazł się także problem rozmnażania 
zwierząt. Przykładem jest absurdalna anegdota dotycząca charcicy, 
która rzekomo – jak przekonywał jeden z autorów – powiła dzie-
więcioro szczeniąt, w tym „troje charciąt, troje ogarząt, a troje ba-
rzo cudnych wyżląt”202. Analogiczna opowieść, oparta na zasadzie 
matematycznego wyliczenia, dotyczyła… małżonki niejakiego pana 
Hieronima, która „pierwszym porodzeniem jedno, drugim dwoje, 
trzecim troje dziatek porodziła”203. 

Jak zostało podkreślone już wcześniej, w „prawdziwej” Rzecz-
pospolitej bardzo duża liczba porodów kończyła się tragicznie, 
a ryzyko śmierci matki lub dziecka znacznie wzrastało w przypadku 
ciąż mnogich. Zdawali sobie oczywiście z tego sprawę członkowie 
Rzeczpospolitej Babińskiej, a zmyślane przez nich absurdalne opo-
wieści bywają interpretowane jako swego rodzaju antidotum na 
lęk. Innymi słowy, w anegdotach tych ujawnia się jedna z funkcji 
komizmu, jaką jest oswajanie strachu przed rzeczywistością204. 

200 Na temat okresu funkcjonowania Rzeczypospolitej Babińskiej, zob. m.in.: 
R. Grześkowiak: Rej między innymi. Rzeczpospolita Babińska a poeci. W: Mikołaj 
Rej. W pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze. Red. J. Sokolski, M. Cieński, 
A. Kochan. Wrocław 2007, s. 277–280; A. Kuś: Rzeczpospolita Babińska. Królestwo 
na opak? W: Dawne elity. Słowo i gest. Red. J. Olko, J. Axer. Warszawa 2005, 
s. 202–203; T. BanaŚ: Pomiędzy tragicznością…, s. 138–139. 

201 B. Stuchlik-Surowiak: Obraz małżeństwa…, s. 175–176. 
202 Akta Rzeczypospolitej Babińskiej. Wyd. S. Windakiewicz. Kraków 1894, 

s. 75. 
203 Ibidem, s. 47. 
204 T. Banaś pisze: „Śmiech, […] także ten wynikający z groteskowych przed-

stawień, stanowi rodzaj społecznego gestu, który ma na celu naprawienie tego, 
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Pomimo odmiennej konwencji, analizowane fragmenty Chrono-
grafii i Akt Rzeczypospolitej Babińskiej mają zatem wiele wspólnego. 
Łączy je podobna tematyka, a także charakterystyczny sposób jej 
ujęcia, w którym świat ludzi i świat zwierząt wzajemnie się przeni-
kają. Zabieg ten potęguje efekt komizmu – w przypadku babińskich 
anegdot celowy, natomiast w Chronografii zapewne niezamierzony. 
U źródeł obu przekazów leży zaś z pewnością potrzeba oswojenia 
trudnej rzeczywistości, która, wielokrotnie opowiedziana, jawi się 
jako mniej straszna. Niewykluczone zresztą, iż przekazywana przez 
mieszkańców Żywca z ust do ust relacja o niezwykłych wydarze-
niach z 1712 roku obrosła po jakimś czasie taką liczbą naddanych 
wątków, że zaczęła przypominać babińską anegdotę. 

Jeszcze bliższy konwencji Akt Rzeczypospolitej Babińskiej jest 
inny zapis autorstwa Komonieckiego, dotyczący niecodziennych 
wydarzeń rozgrywających się w świecie zwierząt. W tym samym, 
sławetnym, 1712 roku „miraculum było na jaju, które zniosła gęś, 
w górach przy węgierskiej granicy i morawskiej i śląskiej, w mieście 
Lipku, gdzie narysowane na nim było […] takie te słowa po łacinie: 
»Loquor ad te Polonia ut veritas tua via, cessa a malo opere asuesce 
hanc agere tunc cessabit ira mea, si voluntas tua rea desine vitam 
rapacem, mittam tibi omnem pacem«”205. 

Fragment ten przywodzi na myśl poetykę baśniową, bliską ba-
bińczykom, którzy nader chętnie kreowali w swoich opowieściach 
cudowne krainy pełne nadzwyczajnych zwierząt. Co ciekawe, Akta 
Rzeczypospolitej Babińskiej przechowały liczne anegdoty, w których 
pojawia się motyw ptaka znoszącego niezwykłe jajka. I tak na 
przykład w pewnym tajemniczym mieście żyją ptaki tak wielkie, 
że gdy jeden z nich zniósł jajko, które następnie się stłukło, zalane 

co w życiu niedoskonałe […]. Stanowi rodzaj terapii, rozładowuje napięcie spowo-
dowane strachem przed otaczającym człowieka światem”. Zob. Eadem: Pomiędzy 
tragicznością…, s. 145. Por. S. Morawski: Paradoksy filozofii komizmu. W: H. Berg-
son: Śmiech: esej o komizmie. Przeł. S. Cichowicz. Kraków 1977, s. 35. 

205 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 381–382. 
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zostały trzy prowincje206. Inny, również monstrualny, ptak wleciał 
nieostrożnie do gniazda i strącił jajko, które „siedm miast i tak 
wiele wsi zatopiło”207. W babińskim świecie bywały jednak także 
ptaki pożyteczne. Autor jednej z anegdot przekonywał, iż „może 
diament uczynić z białka jajowego”208. 

Jajko było, jak widać, motywem chętnie wykorzystywanym 
w rozmaitych opowieściach, co nie dziwi, biorąc pod uwagę jego 
rozbudowaną symbolikę zarówno w starożytności pogańskiej, jak 
i w kulturze chrześcijańskiej, a także bogactwo zastosowań w za-
biegach magicznych, apotropeicznych i leczniczych209. Obecność 
w żywieckiej kronice opowieści o niezwykłej gęsi i „patriotycz-
nym” jajku zawierającym adresowany do upersonifikowanej Polski 
wiersz–napomnienie sugeruje, iż w czasach żywieckiego wójta 
odczytywano podobne przekazy w konwencji serio. Intencja autora 
Chronografii odbiegała bowiem z pewnością od humorystycz-
nych zakusów babińczyków. Sposób przedstawienia tematu był 
jednak bardzo zbliżony – jak zauważa Teresa Banaś, „najbardziej 
nieprawdopodobne historie i anegdoty babińscy opowiadacze 
umiejscawiają w bliżej nieokreślonym czasie i niezidentyfikowanej 
przestrzeni”210. Podobnie czyni autor kroniki. W odróżnieniu od 
konwencji znamiennej dla pozostałych fragmentów Chronografii 
nie mamy w tej historii dookreślonego dnia, miesiąca ani roku, 
pojawia się także niejasny opis miejsca zdarzenia – „w górach przy 
węgierskiej granicy i morawskiej i śląskiej, w mieście Lipku”211 – 
wbrew pozorom wykluczający ustalenie jakiejś konkretnej lokali-
zacji212. 

206 Akta Rzeczypospolitej Babińskiej…, s. 52. 
207 Ibidem, s. 76.
208 Ibidem, s. 56. 
209 S. Kobielus: Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. 

Starożytność i średniowiecze. Warszawa 2002, s. 372–374. 
210 T. Banaś: Pomiędzy tragicznością…, s. 159. 
211 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 382. 
212 Por. ibidem, przypis nr 41. 
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W czasach, które obejmuje omawiana kronika, najbliższe oto- 
czenie mieszkańców Żywca i okolic zamieszkiwały nie tylko zwie- 
rzęta gospodarskie, ale i dzikie, przede wszystkim wilki. Komo-
niecki czyni je bohaterami bardzo wielu opowieści, przy czym 
niemal zawsze są to historie drastyczne, świadczące o ogromnym 
zagrożeniu, jakie odczuwano ze strony tych drapieżników. I tak na 
przykład w roku 1677 „wilk szkodę wielką w ludziach po polach 
czynił, iż dzieci małe i pasterze porywał, szarpał i jadł, nawet i po 
wsiach chodził; których więcej niż dwadzieścia zjadł, a drugie 
dwadzieścia poszarpał i pokąsał […]. Wielkiego się nie chwycił, ani 
krowy, wołu, konia i prosiąt, tylko dzieci małych”213. 

W następnych latach wilki stały się jeszcze bardziej zuchwałe, 
rzucały się bowiem już nie tylko na dzieci, ale i na dorosłych. 
Komoniecki opisuje ich ataki bardzo dokładnie, nie szczędząc czy-
telnikom szczegółów. Te zaś były nadzwyczaj krwawe. Oto bowiem 
w roku 1704 „wilcy ludzi i pasterze zajadali, a najbardziej twarzy 
wyżerali, bydłu nic nie szkodząc”214. Jedna z takich bestii napadła 
na „dziewkę starą”, niejaką Katarzynę Furtaczkę. Wilk najpierw 
kobietę wywrócił, a potem jej „skórę z twarzy i z głowy zdarł”215. 
Strasznie było także w roku 1714, kiedy to „wilcy na Międzybrodziu 
pasterzy, co bydło i konie pasali, zajadali, bydłu nic nie szkodząc”216. 

We wszystkich przytoczonych opisach powtarza się pewien 
szczegół – wilki napadały na ludzi, zupełnie nie szkodząc zwierzę-
tom. Ponieważ Komoniecki za każdym razem fakt ten odnotowuje, 
możemy się domyślać, iż takie zachowanie owych groźnych dra-
pieżników postrzegano jako nietypowe i dopatrywano się w nim 
ingerencji jakiejś nadnaturalnej siły. W symbolice chrześcijańskiej 
wilk był często utożsamiany z szatanem; czasem w zwierzętach tych 
widziano także diabelskich pomocników, którzy pragną zniszczyć 

213 Ibidem, s. 232. 
214 Ibidem, s. 292. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem, s. 448. 
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nie tylko ciało, ale i duszę człowieka217. W oparciu o tę obserwację 
Piotr Kowalski pisze: „Komoniecki wciąż powtarza tę samą opinię 
– zwierzęta atakują ludzi, bo coś je do tego popycha i niekoniecznie 
jest to tylko instynkt drapieżcy. To jakby demoniczny, diabelski im-
puls, jakaś przerażająca zawziętość zdaje się kierować wilkami”218. 

Trudno się jednak w pełni zgodzić z tą interpretacją; badacz 
zdaje się bowiem nie dostrzegać faktu, iż żywiecki wójt bardzo 
wyraźnie daje do zrozumienia, kto, w jego mniemaniu, kieruje 
krwiożerczymi działaniami wilków. W ujęciu autora Chronografii 
nie jest to szatan, lecz Bóg. I tak na przykład, kiedy w roku 1719 
„[z]nowu zjawili się wilcy, bydłu nie szkodząc, tylko ludziom”219, 
Komoniecki jednoznacznie wyrokuje, iż „to na ludzi jakaś plaga od 
Pana Boga była”220. Znakomitą ilustracją wiary w Boską prowenien-
cję owych nietypowych wilczych ataków jest także zapis odnoszą- 
cy się do wydarzeń z roku 1702, kiedy to w Państwie Ślemień- 
skim i w okolicach Międzybrodzia wilk zabił kilku pasterzy, również 
i tym razem oszczędzając bydło, po czym nagle „gdzieś zbiegł”221, 
ponieważ „Pan Bóg go oddalił”222. Atakujące ludzi hordy wilków 
zyskują zatem w Chronografii taką samą wykładnię interpretacyjną, 
jak powódź, susza czy uderzenie pioruna. 

Wydarzenie z roku 1702 zasługuje jednak na bardziej wnikliwe 
odczytanie, stanowi bowiem ciekawe świadectwo krzyżowania 
się dwóch poziomów interpretacji. Z jednej strony, jak zostało już 
wspomniane, potwierdza istnienie wiary w przyczynowo-skutko- 
wą zależność pomiędzy karzącą ingerencją Boga a pustoszącą dzia-
łalnością wilków, z drugiej natomiast wprowadza motyw, który 
w pozostałych przytoczonych tu opowieściach nie występuje, 

217 S. Kobielus: Bestiarium chrześcijańskie…, s. 336–337. Por. P. Kowalski: Świat 
Andrzeja Komonieckiego…, s. 150, przypis nr 261. 

218 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 150. 
219 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 517. 
220 Ibidem. 
221 Ibidem, s. 283.
222 Ibidem. 
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a stanowi ważny aspekt ludowych wierzeń. Motywem tym jest 
wilkołak. 

Komoniecki rozpoczyna swoją opowieść słowami: „[t]egoż roku 
wilk albo jako powiadali wilkołak z początku lata pasterzy na polu 
kąsał i zajadał”223. Owa charakterystyczna formuła „jako powia-
dali”, mająca w kronikarstwie wielowiekową tradycję224, służy pod-
kreśleniu odautorskiego dystansu wobec plotek powtarzanych przez 
lud. Chronografia wpisuje się tym samym w konwencję rozmaitych 
„uczonych” dzieł z XVII i XVIII wieku, których autorzy również 
bardzo sceptycznie odnosili się do ludowej wiary w wilkołaki, 
a więc ludzkie lub diabelskie istoty zamienione w wilki225. Wspo-
minany już kilkakrotnie Jakub Kazimierz Haur pisał: „o wilkołaku 
różne czynią ludzie powieści, jednak się to w samej prawdzie, aby 
tak miało być właśnie, nie znajduje, aby się miał człowiek w postać 
wilka obrócić, zaczym szczere są bajki”226. Kilkadziesiąt lat później 
Benedykt Chmielowski w Nowych Atenach przekonywał natomiast: 
„jest uparta opinia między prostym ludem, że niektórzy ludzie stają 
się lycanthropi, to jest w postać wilków zamienieni, zowiąc ich 
polskim terminem wilkołaki, co jest daleko od prawdy”227. 

223 Ibidem. 
224 Por. np. retoryczne formuły we fragmentach zawierających kontrowersyjne 

i niepotwierdzone treści w Jana Długosza Rocznikach czyli Kronikach sławnego 
Królestwa Polskiego. 

225 Spory na temat wilkołaków znane były już w świecie starożytnym. Wzmian-
kę o tego rodzaju istotach znajdujemy m.in. u greckiego historyka Herodota z Ha-
likarnasu, natomiast rzymski pisarz i historyk Pliniusz Starszy kategorycznie 
zaprzeczał ich istnieniu. Chrześcijaństwo przejęło te wątpliwości, a stanowisko 
Kościoła w tej materii było przez wiele wieków bardzo niespójne – od potępiania 
wiary w „fałszywe wilki” do skazywania na śmierć ludzi oskarżonych o tego ro-
dzaju właściwości. Por. E. Petoia: Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od 
antyku do współczesności. Przeł. A. Pers, J. Kornecka i in. Kraków 2003, s. 248–
252; L.J. Pełka: Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987, s. 201. Zob. też: 
B. Baranowski: Życie codzienne…, s. 236; S. Kobielus: Bestiarium chrześcijańskie…, 
s. 335; P. Kowalski: Zwierzoczłekoupiory…, s. 35. 

226 J.K. Haur: Skład abo skarbiec…, s. 314. 
227 B. Chmielowski: Nowe Ateny…, s. 590. 
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Z podobnego założenia wychodził też zapewne Komoniecki, 
jako rzetelny kronikarz nie przemilczał jednak plotek powtarza-
nych przez mieszkańców Żywiecczyzny, dzięki czemu odnajdujemy 
w tym fragmencie zaskakujące zderzenie ludowej wiary w istnienie 
wilkołaków, a więc istot o demonicznym rodowodzie228, z konse-
kwentnie utrwalanym przez autora obrazem wilka jako narzędzia 
Bożej sprawiedliwości. 

Swego rodzaju pomieszanie porządków interpretacyjnych do-
strzegamy także w obszernej opowieści, którą umieścił Komoniecki 
pod datą roczną 1718. Tego właśnie roku niejaka Klara Szafranka, 
będąca służącą „do krów”229, zeznała, iż gdy zabrakło jej trawy dla 
bydła, poszła „do pańskich potoków na trawę i tam żęła”230. Wtedy 
nagle podszedł do niej młody człowiek i przestrzegł: „niechaj tego, 
co to robisz, bo tu na cię przydzie wilk i zje ciebie”231. Służąca 
jednak dalej kradła trawę, aż nagle rzeczywiście pojawił się przed 
nią wilk i zawołał: „niechaj tego i powiedz to ludziom, żeby tego 
nie robili, ale się poprawili, bo jak tego nie przestaną, będę ich 
zjadał”232. Po tych słowach wilk zniknął, a kobieta o całym zajściu 
„rzetelnie ludziom zaraz jawnie powiadała, twierdząc, że to praw-
dziwie było”233. 

Także i ten wilkołak (choć akurat tutaj nazwa ta nie pada, 
trudno jednak inaczej sklasyfikować ową dziwną wilczo-ludzką 
istotę) zostaje niejako pozbawiony swej demonicznej natury, zy-
skując status obrońcy społecznego i moralnego porządku, stojącego 
na straży siódmego przykazania. A jego znamienna groźba, którą 
można sparafrazować słowami „jeśli ludzie nie przestaną grzeszyć, 
będę ich karał”, po raz kolejny kieruje myśl czytelnika w stronę Bo-

228 Por. B. Baranowski: Życie codzienne…, s. 236.
229 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 509. 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
232 Ibidem.
233 Ibidem. 
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skiej a nie szatańskiej proweniencji opisanych w kronice wilczych 
działań234. 

Nie tak częstym, jak w przypadku wilków, ale równie realnym 
niebezpieczeństwem był atak niedźwiedzia; nie miało przy tym 
znaczenia, czy jawił się on jako dziki mieszkaniec leśnych ostępów, 
czy też swego rodzaju zabawka, eksponat w coraz modniejszych 
w czasach Komonieckiego „gabinetach osobliwości”. Lektura 
Chronografii skłania zresztą do przewrotnego nieco wniosku, iż to 
właśnie ten pozornie oswojony, „domowy” niedźwiedź stanowił 
zagrożenie znacznie większe niż jego pozostający na wolności to-
warzysze, łatwiej mógł bowiem zmylić czujność ludzi, którzy może 
nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, że schwytanie i znie-
wolenie niedźwiedzia nie pozbawia go w żadnym wypadku jego 
dzikiej natury. O sile zwierzęcego instynktu przekonali się boleśnie 
mieszkańcy Żywca w roku 1720, kiedy to trzymany na tamtejszym 
zamku niedźwiedź niespodziewanie urwał się z łańcucha „i dziew-
czynkę Reginę Gutrównę, lat dziesięć mającą obaczywszy idącą, 
na nię się rzucił, wywróciwszy na ziemię, głowę jej ze skórą odarł 
i żarł […]. Z którego bólu w tydzień umarła”235. 

Dużym zagrożeniem dla mieszkańców Żywca była również 
specyficzna pasja niejakiego Wojciecha Cebulskiego, rajtara pań-
skiego, który „miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał 
i nosił za pazuchą […]. I do zamku przed pana do pokoja przy-

234 Problem z ustaleniem, na czyje żądanie – Boga czy szatana – wilki/wilkołaki 
rzucają się na ludzi ma w Europie długą tradycję kaznodziejską. Przykładem jest 
Kazanie o wilkołakach Johana Geilera Keisersberga, duchownego ze Strasburga, 
zawarte w dziele Die Emeis i wygłoszone w trzecią niedzielę Wielkiego Postu roku 
1508. Keisersberg usiłuje połączyć obie możliwości, wskazując na siedem powo-
dów wilczych ataków: głód, dzikość, starość, doświadczenie, szaleństwo, „od dia-
bła i z nakazu Boga”. Pisze autor: „[w]edług szóstego punktu, niebezpieczeństwo 
pochodzi od diabła, który przemienia się i przybiera postać wilka. […]. Według 
siódmego punktu, szkody przychodzą czasem z nakazu Boga. I rzeczywiście Bóg 
czasami karze niektóre ziemie i wsie wilkami”. Cyt. za: E. Petoia: Wampiry i wil-
kołaki…, s. 251. 

235 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 527. 
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niósł jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się 
bardzo dziwowano”236. Dalsze losy tresowanego gada były jednak 
raczej smutne, ponieważ właściciel wypuścił go kiedyś na drodze za 
miastem, gdzie groźne zwierzę zabito. 

Ów niezwykły „występ” węża na zamku, opisany pod datą 
roczną 1715, stanowi kolejne świadectwo sporego zainteresowania 
zwierzęcymi osobliwościami – szczególnie w kręgach szlacheckich. 
Fragment ten pozwala jednak także na interpretację w duchu sym-
boliki chrześcijańskiej. Komoniecki wspomina bowiem, iż ludzie 
często pytali Cebulskiego, jakim sposobem zaklina swojego węża, na 
co miał odpowiedzieć, że to „przez świętą Ewangelią Jana świętego, 
mówiąc onę, czynił, a nic więcej”237. Aluzja do walki z szatanem 
poprzez Słowo Boże (zwróćmy uwagę, że wąż w końcu zginął), jest 
tutaj nadzwyczaj czytelna, była też zapewne oczywista dla współ-
czesnych autorowi odbiorców kroniki. Nigdy się już jednak nie 
dowiemy, czy autorem pomysłu „zaklinania” węża słowami Pisma 
Świętego rzeczywiście był właściciel gada, czy też sam Komoniecki, 
który owo niezwykłe zakończenie po prostu wymyślił, nie tracąc 
żadnej okazji do formułowania religijno-umoralniających pouczeń. 

Do tego rodzaju refleksji żywiecki wójt skłania także w nieco 
bardziej zawoalowany sposób. W Chronografii nie brak bowiem 
opowieści, w których określonej interpretacji nie narzuca przy-
należność gatunkowa zwierzęcego bohatera, lecz jakiś drobny, 
wspomniany przez autora, motyw. Taki charakter ma na przykład 
notka odnosząca się do wydarzenia z 1713 roku, kiedy to jejmość 
starościna krakowska wybierała się na odpust do Rychwałdu, 
a przed jej karetą biegł pies. Fragment ten stanowi jeden z wielu 
przykładów wyjątkowego zmysłu pisarskiego kronikarza, który 
z pozornie błahej historii potrafi stworzyć trzymającą w napięciu 
opowieść. Jej początek nie zapowiada jeszcze przyszłych, mrożących 

236 Ibidem, s. 461. 
237 Ibidem. 
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krew w żyłach, wydarzeń; czytelnik dowiaduje się tylko, iż zwierzę 
wabiło się Spada, należało do dziedzicznych państwa i było przez 
nich kochane. Pewien niepokój wzbudzać może jedynie wzmianka, 
iż pupil był „zbytecznie wielki”238. W tym miejscu opowieść toczy 
się jednak jeszcze leniwie, aż do momentu, kiedy pies podbiegł do 
figury Bożej Męki „i onę powąchał”239. Dalej wydarzenia rozegrały 
się już błyskawicznie, co podkreślił autor poprzez nagromadzenie 
czasowników oddających dźwięk i ruch. A zatem: „coś go w górę 
wysoko wyrzuciło, a potym zawywszy, padł z nagła na ziemię 
i zdechł”240. 

Kluczowym motywem jest tutaj figura Bożej Męki i ona właśnie 
narzuca kierunek interpretacji tego dziwnego wydarzenia. Czy 
Komoniecki sugerował, że poczciwy Spada był wcieleniem szatana? 
To możliwe, zważywszy, że biblijna symbolika psa jest raczej ne-
gatywna; w tradycji nieraz wiązano go ze światem demonów241. 
Być może ze względu na pozycję społeczną właścicieli zwierzęcia 
autor niczego jednak nie wyjaśnia, nie informuje też czytelnika, co 
„powiadali” ludzie, fakt umieszczenia tej historii w kronice wska-
zuje wszakże wyraźnie, iż tajemnicza śmierć pańskiego pupila była 
postrzegana jako zjawisko naruszające odwieczny porządek natury. 

238 Ibidem, s. 418. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
241 S. Kobielus: Bestiarium chrześcijańskie…, s. 259–262. 
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Rozdział drugi

Człowiek i zdrowie

Oprócz zatrważających fenomenów przyrody na żyjących przed 
wiekami ludzi czyhał jeszcze jeden potężny wróg – choroba. Niedo-
magania ludzkiego organizmu nie są, rzecz jasna, problemem, który 
rozpatrywać należy wyłącznie w czasie przeszłym; o ile jednak 
wobec takich nieszczęść jak powódź, pożar czy susza również dziś 
człowiek pozostaje bezradny, nie różniąc się w tej materii zbytnio 
od swoich przodków, o tyle w odniesieniu do problemu ochrony 
zdrowia współczesną rzeczywistość od świata opisanego na kartach 
Chronografii dzieli przepaść. 

Chorobę wcześniej poznano subiektywnie niż obiektywnie. To 
sam chory wpierw wiedział, że coś mu dolega, natomiast ten, kto 
zajmował się leczeniem, usiłował sklasyfikować jakoś wysłuchane 
skargi czy dostrzeżone objawy, korzystając w tym celu najpierw 
z wiedzy zawartej w tradycji ustnej, później z przekazów piśmien-
niczych, przede wszystkim jednak – i tak było przez wiele stuleci 
– z intuicji i posiadanego doświadczenia. Z uwagi na szczątkową 
wiedzę o etiologii oraz rozprzestrzenianiu się schorzeń, a także  
wobec niedostatecznego rozpoznania funkcji poszczególnych na- 
rządów, niestosowania szczepień ochronnych, narkozy, antysep-
tyki, aseptyki, nieoznaczania grup krwi, nieznajomości praw 
dziedziczenia i nieistnienia większości wynalazków medycznych, 
w obliczu choroby zarówno żyjący przed Komonieckim, jak 
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i współczesny mu człowiek pozostawał jednak praktycznie bez-
bronny, zdany na efekty takich „zabiegów” jak upuszczanie krwi 
czy lewatywa, stosowanych powszechnie w przypadku większości 
niedomagań1. Cierpienia chorych nie umniejszało też panujące 
przez długie wieki przekonanie, iż utrata zdrowia jest karą za 
grzechy bądź efektem rzuconego uroku. W pierwszym przypadku 
zalecano gorliwą modlitwę, w drugim – rozmaite praktyki ma-
giczne2. Zasadniczą zmianę w podejściu do choroby przyniesie do-
piero schyłek XVIII stulecia, kiedy to spekulacje medyczne zaczęły 
ustępować naukowemu badaniu faktów3. Na przestrzeni stuleci nie 
zmieniły się natomiast odczucia chorych, którym – niezależnie od 
daty w kalendarzu – zawsze towarzyszyły i towarzyszyć będą trzy 
rodzaje lęku: przed wytrąceniem z dotychczasowego trybu życia, 
przed cierpieniem fizycznym i – ten najbardziej dojmujący – przed 
śmiercią4. 

„Morowe powietrze”

Rozbrzmiewające do dziś w kościołach słowa suplikacji: „Od po-
wietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie” jawiły się przed 
wiekami jako najskuteczniejsza – a, nierzadko, jedyna – broń 
w walce z rozmaitymi nękającymi ludzkość nieszczęściami, spośród 

1 R.W. Gutt: Rozwój medycyny ogólnej i jej wpływ na medycynę polską. W: Wy-
bór tekstów źródłowych do dziejów medycyny polskiej. Red. W. Osińska, Z. Pod-
górska-Klawe. Kraków 1983, s. 13–16. Por. Sz. Wrzesiński: Epidemie w dawnej 
Polsce. Zakrzewo 2011, s. 9; J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej. W: 
Dzieje medycyny w Polsce. T. 1: Od czasów najdawniejszych do roku 1914. Red. 
W. Noszczyk. Warszawa 2015, s. 66. 

2 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 9. Por. P. Kowalski: Świat 
Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca. Studia z antropologii historycznej. 
Wrocław 2010, s. 301–309. 

3 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 121. Por. F. Lebrun: Jak 
dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku. Warszawa 
1997, s. 10. 

4 Por. R.W. Gutt: Rozwój medycyny…, s. 14. 
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których najstraszniejsze, wymieniane na samym początku tego 
modlitewnego wyliczenia, było „powietrze”, czyli mór5. 

Bardzo długo termin „morowe powietrze” odnosił się przede 
wszystkim do dżumy, która w latach czterdziestych XIV wieku 
wtargnęła do Europy i szerzyła w niej spustoszenie przez ponad 
trzysta lat. Dopiero u schyłku stulecia XVI zaczęto nim obejmować 
także epidemie innych chorób, takich jak ospa, tyfus plamisty, 
czerwonka, dur brzuszny, odra, cholera czy grypa. U źródeł tego 
nazewnictwa leży fakt, iż według powszechnego niegdyś mniema- 
nia przyczyną zarazy jest zgniłe powietrze. Wprawdzie już w śred-
niowieczu, w okresie pierwszej epidemii dżumy, pojawili się 
w Europie lekarze skłonni podejrzewać, iż choroba może przenosić 
się poprzez kontakt z zakażonymi (podobne obserwacje czyniono 
nawet w starożytności), niemniej jednak pogląd ten długo współ-
istniał z powszechnym, także wśród medyków, przekonaniem, iż 
chcąc pokonać zarazę, należy wpierw oczyścić powietrze6. Jeszcze 

5 Por. J. Nowak: Litania do Wszystkich Świętych. „Warszawskie Studia Pasto-
ralne” 2006, nr 4, s. 122–140. Słowa tej suplikacji cytuje również Komoniecki 
w kontekście zarazy z roku 1707: „»Od powietrza, głodu i wojny wybaw nas Pa-
nie«, także »Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas Panie« śpiewywa-
no każdy dzień”. Por. A. Komoniecki: Chronografia albo Dziejopis żywiecki. Wyd. 
S. Grodziski, I. Dwornicka. Żywiec 2005, s. 316. 

6 A. Karpiński: W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych 
w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-
-ekonomiczne i polityczne. Warszawa 2000, s. 21, 39. Por. Idem: Epidemie w Rzeczy-
pospolitej od XVI do XVIII wieku (zarys problematyki). W: Dżuma, ospa, cholera. 
W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej 
w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muze-
um Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21–22 maja 2009 
roku. Red. E. Kizik. Gdańsk 2012, s. 19; I. Kaczmarzyk: Medyczne posłannictwo 
ewangelickiego piśmiennictwa religijnego na Śląsku w XVII i XVIII wieku w sytuacji 
zagrożenia „morowym powietrzem” (na przykładzie dzieł Samuela Dambrowskiego 
i Jana Muthmana). W: Terra culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury. Studia 
oraz szkice o kulturze i historii. Red. Ł. Burkiewicz. Kraków 2018, s. 270; J. Skal-
ski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 43; F. Lebrun: Jak dawniej leczono…, 
s. 158; Ł. Miechowicz: Zaraza i „morowe mogiły” na nowożytnej wsi. W: Epidemie, 
klęski, wojny. Red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński. Poznań 2008, s. 287. 
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w XVII stuleciu krakowski lekarz Jan Innocenty Petrycy zalecał 
w tym celu: „[ś]piewać, czytać głośno, wołać, zwłaszcza gdzie 
strzelby nie masz […]. Drudzy każą […] krowy przez miasta gnać, 
aby swym rykiem powietrze wzruszały”7. 

Lektura Chronografii skłania do wniosku, iż – pod względem 
częstotliwości występowania oraz demograficznych skutków zara- 
zy – ziemie dawnej Rzeczpospolitej, w tym Państwa Żywieckiego, 
nie odbiegały od europejskiej „normy”, ta zaś była zatrważająca. 
W okresach najstraszliwszych epidemii niektóre miasta naszego 
kontynentu traciły ponad pięćdziesiąt procent mieszkańców8. Ko-
moniecki nie zawsze podaje dokładną liczbę ofiar moru, gdy jednak 
to czyni, dba o niepozostawiającą żadnych wątpliwości w kwestii 
odczytania precyzję zapisu, dwukrotnie nieraz powtarzając każdą 
wartość – za pomocą cyfr oraz liczebników. I tak na przykład 
w roku 1709 w „powietrze morowe w Krakowie, we wszytkiej oko-
licy umarło ludzi, co ich narachowano 19270, to jest dziewiętnaście 
tysięcy dwieście i siedemdziesiąt, w Kętach tysięcy pięć czterdzieści 
i sześć, dico 5046”9. 

Charakterystyczna dla autora umiejętność poruszania emocji 
czytelnika ujawnia się także w tych opisach, w których zamiast da-
nych liczbowych pojawia się wzmianka, iż na skutek zarazy jakieś 
miejsce całkowicie się wyludniło. Kiedy więc w roku 1710 w Kal-
warii Zebrzydowskiej epidemia zaatakowała niemal wszystkich 
zakonników, Komoniecki podsumował to wydarzenie obrazowym 
stwierdzeniem: „pustkami klasztor został”10. W obu wspomnianych 
wypadkach „morowe powietrze” prawdopodobnie przybrało postać 

 7 J.I. Petrycy: Nauka jako się sprawować czasu morowego powietrza. Kraków 
1622. Cyt. za: Wybór tekstów źródłowych…, s. 178. 

 8 Szczegółowe dane demograficzne dotyczące epidemii w Polsce i Europie XVI–
XVIII wieku podaje A. Karpiński. Zob. Idem: W walce…, s. 193–213, 332–339. 
Zob. też: E. Kizik: Denkmahl der Pestilentz – pomnik zarazy wystawiony przez hi-
storyków. W: Dżuma, ospa, cholera…, s. 9. 

 9 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 334. 
10 Ibidem, s. 343. 
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dżumy, która opanowała całe terytorium Korony i Litwy w latach 
1708–1712, a w Krakowie pojawiła się już w roku 1706 i dziesiąt-
kowała ludność tego miasta przez trzy lata11.

Pierwsze wzmianki o morze przepisał Komoniecki z kroniki 
Marcina i Joachima Bielskich; przeważająca ich część dotyczy Kra- 
kowa lub całej Polski, bez wyszczególniania konkretnych miast. Ko- 
lejne informacje odnoszą się już w większości do Żywca i okolic, wa-
welski gród nadal nie znika jednak z pola widzenia autora Chrono-
grafii, wiele opisanych przez niego przypadków zarazy nękającej 
mieszkańców beskidzkich miejscowości ma bowiem swoje źródło 
właśnie w podróżach do Krakowa bądź w kontaktach z powracają-
cymi stamtąd ludźmi. Fakt ten nie może dziwić. Na przeludnienie 
i fatalny stan sanitarny tego miasta, w którym jeszcze w XVIII 
wieku ulice straszyły „wszelkimi nieochędóstwy, gnojami, śmiecia- 
mi i błotem”12, zwracali uwagę zarówno jego mieszkańcy, jak i cudzo-
ziemcy. Jeden z najwcześniejszych zapisów ilustrujących proces 
rozprzestrzeniania się moru za sprawą kontaktów z ludnością nad-
wiślańskiego grodu umieścił Komoniecki pod datą roczną 1592: 
„[t]egoż roku od miesiąca września w Żywcu było morowe powie-
trze wielkie, które studenci z Krakowa przynieśli i miasto zarazili, 
w którym ludzi okrom wsi więcej niż na pięć set pomarło”13. 

Niedługi ten fragment, obok danych liczbowych, przynosi nam 
ważną informację, którą potwierdzają także inne zapisy – wybuch 
„morowego powietrza” (prawdopodobnie w tym wypadku również 
chodzi o dżumę, której pandemia pustoszyła ziemie polskie w la-
tach 1587–1592)14 w pierwszej kolejności skłaniał do wskazania 
„winnego” rozprzestrzeniającej się zarazy. Tym razem byli to stu-

11 A. Karpiński: Epidemie w Rzeczypospolitej…, s. 22.
12 Archiwum Państwowe w Krakowie. Akta nr 1366 (Rozporządzenia magistra-

tu), s. 447–448. Cyt. za: J. Kracik: Staropolskie postawy wobec zarazy. Kraków 
2012, s. 31. Zob. też: K. Pękacka-Falkowska: Dżuma w Toruniu w 1708 roku. Wy-
brane aspekty. W: Dżuma, ospa, cholera…, s. 113. 

13 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 104. 
14 A. Karpiński: Epidemie w Rzeczypospolitej…, s. 20. 



Człowiek i zdrowie

76   

denci, co nie budzi zdziwienia, ponieważ ta grupa zawsze cecho-
wała się znaczną mobilnością, a w przypadku epidemii stanowiło 
to ogromne zagrożenie. Podróżowali jednak także i inni, a szerząca 
się w kolejnych dziesięcioleciach psychoza strachu sprawiała, iż 
„podejrzanym” mógł stać się każdy, kto miał styczność z miejscem 
opanowanym przez mór. Znakomicie ilustruje to zapis odnoszący 
się do wspomnianego już roku 1709, w którym „ksiądz Antoni 
Chrząszczewic, pleban łodwigowski […] gdzieś się tam podczas 
grasującego w Krakowie i Kętach i indziej morowego powietrza za-
bawił, a potym do plebaniej przyjechał. Którego bojąc się państwo, 
aby skąd powietrza nie zarwał, w plebaniej go zabito [zamknięto – 
BSS] i wartą obsadzono, a on tajemnie oknem […] wyszedł i znowu 
gdzieś się blisko lat półtora bawił”15. 

Komoniecki o tym wprawdzie nie wspomina, możemy jednak 
przypuszczać, iż ten spektakularny akt przemocy wobec duchow-
nego stanowił odpowiedź na jego odmowę poddania się dobro-
wolnej kwarantannie, czyli – zalecanemu już przez Hipokratesa – 
około czterdziestodniowemu odosobnieniu. Wierzono, że po takim 
właśnie czasie ujawniają się utajone jady16. Na ziemiach polskich 
tę formę prewencji zaczęto powszechnie stosować w XVII wieku17.

Drastycznym sposobem walki z szerzącą się zarazą było także 
wypędzanie chorych, postrzegane przez niektórych jako wyłącz-
nie polska specyfika, w niektórych miastach zakazane, w innych 
ograniczone do pozbywania się biedoty i związane z zatrudnianiem 
zawodowych „wygarniaczy ubóstwa”18. Na wsiach i w małych mia-
steczkach częste były natomiast przypadki umieszczania chorych 
w szałasach pasterskich, budynkach gospodarczych lub naprędce 
skleconych barakach, z dala od ludzkich siedzib. Szczegółowe 
wytyczne dotyczące opieki nad takimi przymusowymi eremitami 

15 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 337. 
16 J. Kracik: Staropolskie postawy…, s. 27.
17 A. Karpiński: W walce…, s. 107; Sz. Wrzesiński: Epidemie…, s. 106. 
18 A. Karpiński: W walce…, s. 113; Sz. Wrzesiński: Epidemie…, s. 32. 
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znajdujemy między innymi na kartach wspomnianego już w po-
przednim rozdziale tej książki Gospodarstwa Anzelma Gostom-
skiego. W rozdziale Porządek około powietrza zalecał on, aby „[d]la 
tych, co je z miasta wyganiają, przed miastem mieć kilka chałup do 
suszenia przędziwa miastu. Tam opatrzyć […] ony ludzie obyczajnie 
pewnemi sługami miejskiemi: opatrzyć żywnością i rzeczy ich od 
złodziejstwa, bo złodzieje zawżdy powietrze rozmnożą kradzieżą”19. 
W praktyce jednak zainteresowanie „onymi ludźmi” ograniczało 
się zwykle do podrzucania im jedzenia i niewiele wartych medyka-
mentów20.

Lektura kroniki Komonieckiego pozwala wysnuć wniosek, iż 
wypędzanie chorych do znajdujących się na odludziu chałup było 
praktyką znaną również w Żywcu, bowiem w roku 1677 „w domu 
Ignacego Pyżykowskiego zjawiło się, iż córka ze trzema inszemi 
dziećmi umarła i tam w domu na ogródku pogrzebione są. Potym, 
wypędziwszy ich z miasta do koleb oklowskich pod Łyskę, tamże 
Zofia Kasprzyczonka i służebna matka z synem umarły i koleba 
z niemi […] zapalona z rozkazu pańskiego, tylko Ignacego Pyży-
kowskiego małżonka zaledwie została”21. Na marginesie warto do-
dać, iż tego rodzaju działań zaniechano dopiero pod koniec XVIII 
wieku, kiedy to zamiast wyganiania chorych z ich siedzib zaczęto 
kłaść większy nacisk na niewpuszczanie „podejrzanych” ludzi do 
miast i wsi22. 

Obok wzmianki o wypędzeniu zarażonych notka Komoniec- 
kiego przynosi także informację o innych środkach ostrożności 
podejmowanych w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zarazy. 
W takim kontekście należy bowiem interpretować fragmenty doty-
czące pogrzebania ofiar moru w ogródku oraz spalenia „koleby”, 
w której mieszkali chorzy. 

19 A. Gostomski: Gospodarstwo. Oprac. S. Inglot. Wrocław 1951, s. 104–105. 
20 J. Kracik: Staropolskie postawy…, s. 166. 
21 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 232. 
22 Sz. Wrzesiński: Epidemie…, s. 32. 
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Pierwsze z tych zagadnień wiąże się z powszechnym podczas 
zarazy nakazem chowania „morowych” zmarłych z dala od para-
fialnych cmentarzy, na obrzeżach miast albo poza ich murami. Tego 
rodzaju pogrzeby odbywały się zwykle późnym wieczorem lub nocą 
i tylko wyjątkowo mogli w nich uczestniczyć krewni oraz przyjaciele 
zmarłego. W skrajnych sytuacjach ciała po prostu topiono w rzece 
albo jeziorze, zakopywano w polu, w lesie lub ogrodzie, jak to się 
stało w przypadku opisanej przez Komonieckiego rodziny23. Takie 
postępowanie było podyktowane przede wszystkim względami 
higienicznymi (chodziło o niedopuszczenie zarazy do centrum 
miasta czy wsi), ale wymuszał je także fakt, iż podczas epidemii 
przykościelne cmentarze były przepełnione24. Również w Żywcu 
do wyjątków nie należały więc pochówki, w czasie których – jak 
pisał autor Chronografii w kontekście epidemii z 1715 roku – „bez 
pogrzebów i trunien ludzi chowano25”. 

Pomimo iż za tego rodzaju proceder groziły surowe kary, 
z karą śmierci włącznie, zdarzały się nieraz potajemne pogrzeby 
na przykościelnych cmentarzach lub akcje przenoszenia zwłok 
krewnych z lasu czy łąki na poświęconą ziemię, szczególnie po 
ustaniu zarazy26. Takie pośmiertne perypetie stały się w roku 1600 
udziałem Jakuba Kozaka, „[k]tórego przed miastem pod Bożą Męką 
pochowano w polu, mówiąc że na powietrze umarł, ale potym 
w dziesięć niedziel wyjęty z grobu i w Kętach pod dzwonnicą 
znowu u kościoła pogrzebiony”27. Tego typu działania stanowiły 
wyraz powszechnego przekonania, iż każdy ma prawo do godnego 
pochówku; przeciwko „barbarzyńskim” pogrzebom w czasie epide-
mii protestowało też wielu pisarzy i moralistów28. 

23 Por. ibidem, s. 160–161. A. Karpiński: W walce…, s. 158–160. 
24 A. Karpiński: W walce…, s. 155. 
25 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 462. 
26 A. Karpiński: W walce…, s. 156. 
27 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 109. 
28 A. Karpiński: W walce…, s. 159–160. 
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Kolejny zasygnalizowany tu problem dotyczy procederu palenia 
zapowietrzonych domów wraz z ich zmarłymi mieszkańcami. 
W odniesieniu do wspomnianej epidemii z 1677 roku Komoniecki 
pisze o spaleniu „koleby” (a więc pasterskiego szałasu) pod górą 
Łyską, do której wcześniej wygnano chorych, w innych fragmen-
tach Chronografii informuje także o podkładaniu ognia pod domy 
mieszkalne. Ciekawym świadectwem takich praktyk jest notka 
zamieszczona pod datą roczną 1713:

„[W] sobotę we wsi Rycerce w Państwie Żywieckim morowe po-
wietrze się zjawiło we dwu chałupach, to jest u Bogacza i Paciorka, 
które komornik z Węgier […] przyniósł i zapowietrzył; gdzie w pręd-
kości kielkanaście ludzi umarło. Na co tam od zamku zjeżdżano 
i z daleka rewidowano umarłych, jako znaki po śmierci na ciele 
mieli; gdzie uznano krosty czarnawe jak borówki. Dlaczego kazano 
leśniczemu i Kubarskiemu, słudze pana podstarościego, te chałupy 
zapalić. […]. Od których dwu trzecia Krawcowa chwyciła się i tak 
trzy spalono; powiadają, że w nich baba jedna żywo zgorzała”29. 

Charakterystyczny zwrot „powiadają” sugeruje, że makabryczna 
informacja o spalonej żywcem kobiecie mogła być jedynie niepo-
twierdzoną plotką, od której autor wyraźnie się dystansuje. Pewne 
jest natomiast to, iż od dwóch celowo podpalonych domów zajął 
się trzeci. Z dużym prawdopodobieństwem możemy dodać, iż – 
z uwagi na zwartą drewnianą zabudowę wsi i małych miasteczek –  
tego rodzaju wypadki zdarzały się bardzo często. Lęk przed „moro-
wym powietrzem” był jednak tak dojmujący, że praktyki związane 
z wiarą w oczyszczającą moc ognia stosowano nagminnie i to nie 
tylko w przypadku unicestwiania zapowietrzonych domostw oraz 
znajdujących się w nich ofiar zarazy, ale także w celach leczniczych 
i zapobiegawczych. Wspomniany już w tej książce Jakub Kazimierz 
Haur zalecał na przykład rozpalanie cegieł, które należy „octem 
mocnym polać, aby się para po izbie zarażonej rozchodziła i hu-

29 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 437–438. 
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mory trawiła”30; podpalano także słomę, proch ruszniczy, stare 
szmaty, końskie kopyta, koźle rogi i gnój; wskazywano również 
na konieczność rozniecania ognisk na ulicach31. W powszechnym 
przekonaniu był to znakomity sposób oczyszczania powietrza, nie-
trudno sobie jednak wyobrazić, jakie mogły być jego konsekwencje. 
Gdy zatem pod datą roczną 1592 pisze autor Chronografii, iż „w to 
powietrze domów sześć w Krakowskiej Ulicy zgorzało”32, czytelnik 
jest niemal przekonany, że tym razem nie chodziło o działanie 
celowe. 

W notce odnoszącej się do wydarzeń z 1713 roku, zgodnie 
z przyjętą konwencją, wskazuje Komoniecki „winnego” zarazy, 
która wówczas dotarła do Państwa Żywieckiego z Węgier. Dalsza 
część tego zapisu stanowi natomiast rodzaj skróconej instrukcji 
postępowania w przypadku moru. Informacja o nagłych zgonach 
musiała zatem zostać, jak widać, przekazana na zamek, skąd wy-
słano biegłego, który miał za zadanie określić przyczynę śmierci. 
Wzmianka o rewidowaniu zmarłych „z daleka” wydaje się dość 
kuriozalna, ale wobec braku dostępu do innych środków bezpie-
czeństwa to właśnie zachowanie odległości stanowiło w owych 
czasach jedyną w zasadzie metodę uniknięcia zarażenia, stosowaną 
zarówno w kontakcie z chorymi, jak i wobec zmarłych. Niezwykle 
sugestywnie ilustruje ten fakt Jan Kracik: 

„W chorobie i umieraniu osamotnienie rosło. […]. Ugodzony 
morową strzałą człowiek stawał się niebezpieczny […]. Ksiądz 
rozgrzeszał go, jeśli zdążył, z odległości paru kroków, a komunię 
podawał mu przeważnie na srebrnej szufelce przymocowanej do 
długiej pałeczki. Chirurg czy pielęgniarz podsuwał jedzenie z da-
leka, wstrzymując oddech, skrapiając się octem. […]. Obserwowano 

30 J.K. Haur: Wybór ekonomii ziemiańskiej, politycznej, gospodarskiej, żołnier-
skiej i lekarskiej. Warszawa 1730, s. 176. Cyt. za: P. Kowalski: Świat Andrzeja Ko-
monieckiego…, s. 314. 

31 Sz. Wrzesiński: Epidemie…, s. 89. 
32 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 104. 
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na dystans, jak człowiek pełen znoju i ognia, w tęskności i ciężkości 
postanowiony, stawa się chorym, mdłym i drzemiącym, bezrozum-
nym, na ostatek i umarłym”33.

Gwoli naukowej ścisłości należy jednak dodać, że nawet w cza-
sie szalejącej zarazy zdarzały się akty miłosierdzia, takie jak zaopa-
trywanie mieszkańców zapowietrzonych miejscowości w artykuły 
pierwszej potrzeby. Żywiecki wójt wspomina o takim działaniu 
w roku 1708, kiedy to „posłano do miasta Kęt żywności fur trzy 
jako sąsiadom, ratując ich jako ludzi od Pana Boga nawiedzonych 
morowym powietrzem […]. Na którą żywność miasto Żywiec 
okołką się ludzie z miłosiernego uczynku składając, na fur dwie 
chleba, mięsa, słonin i inszego pożywienia znieśli i do Kobiernic 
w polu złożyli, a zamek też trzecią furę wyprawił”34. 

Trudno dziś orzec, na ile było to działanie bezinteresowne, na 
ile zaś efekt chłodnej kalkulacji (dzisiejszy dobroczyńca jutro sam 
może potrzebować pomocy), dość powiedzieć, że takie inicjatywy 
jednak podejmowano, choć i w tej sytuacji trzeba zwrócić uwagę na 
wymóg zachowania odległości – żywność pozostawiono w szcze-
rym polu, we wsi położonej kilka kilometrów od Kęt. 

Komoniecki niemal nigdy nie notuje objawów „morowego po-
wietrza”; zapis: „krosty czarnawe jak borówki” jest więc nietypowy 
i sugeruje, że zaraza z 1713 roku mogła przybrać postać czarnej ospy. 
Zawdzięcza ona swoją nazwę występującym obficie na skórze cho-
rego ciemnym krwistym strupom. Lapidarność przytoczonej notki 
nie pozwala jednak wykluczyć tyfusu plamistego (ciemna wysypka) 
i dżumy dymienicznej. Również w przypadku tej ostatniej choroby 
występowała skaza krwotoczna połączona z wylewami skórnymi, 
a na ciele zarażonego pojawiały się czarnoniebieskie wrzody. Z tego 
względu zarówno ospę jak i dymieniczną postać dżumy nazywano 
„czarną śmiercią”35. 

33 J. Kracik: Staropolskie postawy…, s. 192–193. 
34 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 317. 
35 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 48; A. Karpiński: W wal-

ce…, s. 47–49. 
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W pochodzącej z 1613 roku Instrukcji abo nauce, jak się spra-
wować czasu moru medyk Sebastian Petrycy, ojciec wspomnianego 
Jana Innocentego, poucza, iż zarażony „morowym powietrzem”, 
prócz innych dolegliwości, ma także: „[z]a uszami guzy albo wrzody 
pod pachą […] albo dymienice na dymionach, albo gdziekolwiek 
morówki, to jest wrzody złe, czarne i ogniste […]. Ciało zarażone, 
podczas czerwone, podczas sine i krostami natknione”36. Wielo-
krotne powtarzanie spójnika „albo”, wskazujące na dopuszczanie 
różnych możliwości, odzwierciedla fakt obejmowania wspólną 
nazwą „mór” objawów charakterystycznych dla obu postaci „czar-
nej śmierci”, a także innych chorób. Trudności z różnicowaniem 
objawów poszczególnych schorzeń wynikały ponadto z faktu, iż 
w czasie wielu epidemii współwystępowały różne jednostki choro-
bowe37. 

Wspomniane tu „dymienice” to bolesne, obrzmiałe węzły chłon- 
ne, występujące na ciele osoby zadżumionej. Najczęściej obrzmienia 
te ropiały, tworząc przetoki, wielkości porównywalnej nawet z ku-
rzym jajem lub pomarańczą. Choroba rozpoczynała się zazwyczaj 
nagłymi dreszczami, wysoką gorączką i przyspieszonym tętnem. 
Objawom tym towarzyszyły między innymi: silne bóle głowy, 
wysychanie warg i języka, zaczerwienienie twarzy i wyostrzenie 
jej rysów, ziemisty kolor skóry, czasem depresja, psychoza, halucy-
nacje. W dżumie dymienicznej bakterie przenoszone były na ludzi 
głównie za pośrednictwem zainfekowanych pcheł i szczurów38. 

W leczeniu wszelkich chorób określanych wspólnym mianem 
„morowego powietrza” do końca XVII wieku powszechnie stoso-
wano upust krwi, po którym zalecano wypicie piwa lub driakwi, 

36 S. Petrycy: Instrukcja abo nauka, jak się sprawować czasu moru. Kraków 
1613. Cyt. za: Wybór tekstów źródłowych…, s. 110. 

37 Por. A. Karpiński: Epidemie w Rzeczypospolitej…, s. 26. 
38 Idem: W walce…, s. 45; J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 44; 

A. Drążkowska: Kilka uwag na temat sposobów walki z dżumą w XVII i XVIII wie-
ku na podstawie wybranych źródeł. W: Epidemie, klęski, wojny…, s. 269. 
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będącej mieszaniną kilkudziesięciu surowców roślinnych z do-
mieszką terpentyny, wina, miodu i opium. Specyfik ten cieszył się 
dużą popularnością w całej Europie, szczególnie na przestrzeni 
XVI–XVII wieku, był jednak bardzo drogi, w ówczesnej Rzeczpo-
spolitej stosowano więc jego tańszy odpowiednik, zwany driakwią 
dla ubogich. O driakwi wspomina między innymi wybitny lekarz 
oraz botanik Szymon Syreński na kartach wydanej po raz pierwszy 
w 1613 roku monumentalnej księgi o roślinach i ich praktycznym 
zastosowaniu. W opinii autora wspólna nazwa „driakiew” odnosi 
się do ponad dwudziestu ziół, czytelnik dowiaduje się także, iż  
„[n]a morówki albo morowe bolączki samo ziele świeżo zielone 
plastrując, otwiera je we trzech godzinach i jad wszytek potężnie 
z nich wyciąga”39. 

Innym ogólnoeuropejskim „lekiem” był oparty na bazie rozma-
itych ziół i przypraw oraz octu winnego i czosnku tak zwany ocet 
czterech (w innych wersjach siedmiu) złodziei, którego recepturę 
mieli, według legendy, wyjawić grabarze skazani na śmierć za okra-
danie zwłok ofiar epidemii. W trakcie kuracji aplikowano także 
leki przeczyszczające i napotne. Na porządku dziennym, jeszcze 
w pierwszej połowie XVIII stulecia, były również bardziej orygi-
nalne metody, na przykład okładanie głowy chorego namoczonymi 
w jego urynie liśćmi babki, w przypadku dżumy – zjadanie suszo-
nych i sproszkowanych dymienic, zlizywanie ropy z własnych wę-
złów chłonnych, czy spożywanie mikstury z gałki muszkatołowej, 
glinki, smoły oraz kości zmarłego na zarazę40. 

Innego rodzaju „medykamenty” zalecał chorym Kościół, aż 
do schyłku XVIII wieku podtrzymując wśród wiernych przekona-

39 Sz. Syreński: Zielnik […] to jest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, 
skutków i mocy ziół wszelakich… Reprint wydania z 1613 roku. Warszawa 2013, 
s. 1267. 

40 A. Karpiński: W walce…, s. 177–178; J. Skalski: Medycyna w Polsce przedroz-
biorowej, s. 45; Sz. Wrzesiński: Epidemie…, s. 76–78. Alfabetyczny wykaz kilkuset 
leków „antymorowych” sporządził F. Giedroyć. Zob. Idem: Mór w Polsce w wie-
kach ubiegłych. Zarys historyczny. Warszawa 1899, s. 131–139. 
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nie, że mór jest plagą zesłaną przez Boga jako kara za grzechy41. 
Prócz wskazań formułowanych przez medyczne autorytety nie 
brakowało zatem także „recept”, które miały odpędzić chorobę 
w wymiarze zarówno cielesnym, jak i duchowym. Łączenie obu 
tych sfer prowadziło czasem do nieco kuriozalnych uproszczeń, 
czemu w XVII stuleciu dał wyraz między innymi jezuita Walenty 
Bartoszewski, formułując w swoim okolicznościowym druczku na-
stępującą wskazówkę: „[n]aprzód aby każdy Pana Boga za grzechy 
swoje ubłagawszy i świętymi się sakramentami opatrzywszy, rano 
i wieczór kurzenie w domu, okna i drzwi zamknąwszy, czynił”42. 
O morze, jako karzącym narzędziu Stwórcy, pisali także duchowni 
protestanccy43. 

Nie inaczej interpretuje rzeczywistość autor Chronografii, gdy 
w odniesieniu do roku 1707 pisze wprost o „pladze boskiej mo-
rowego powietrza”44; tworzy też swoisty łańcuch przyczynowo-
-skutkowy, na końcu którego znajduje się mór, na początku zaś 
dwa znaczące wydarzenia, z których pierwsze mogło go wywołać, 
drugie natomiast zapowiadać. A zatem: najpierw przerwano mszę 
świętą, ponieważ zabrakło wina, później zaś ksiądz odśpiewał pieśń 
Przydzie Panie zginąć, ratunku potrzeba, „po czym morowe powie-

41 A. Karpiński: W walce…, s. 34. 
42 W. Bartoszewski: Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego w Roku 

Pańskim 1624 utworzony i zacnemu Magistratowi Miasta Wileńskiego […] ofia-
rowany. Tenże, gdy znowu mór oraz i głód w Roku Pańskim 1630 na kraje nasze  
nastąpił, na żądanie ludzi nabożnych po wtóre przez niegoż za pozwoleniem star- 
szych z przydatkiem nowym wydany. Wilno 1630. Cyt. za: M. Jarczykowa: „Po-
wietrzna zaraza” w Wielkim Księstwie Litewskim w ujęciu Walentego Bartoszew- 
skiego i Piotra Kochlewskiego. W: Świat bliski i świat daleki w staropolskich prze-
strzeniach. Red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, Sz. Dąbrowski. Katowice 2015, 
s. 163. 

43 Por. B. Stuchlik-Surowiak: Jan Muthman i Samuel Ludwik Zasadius – od bu-
downiczych ewangelickiej świątyni do wyklętych wygnańców. W: Itinera clericorum. 
Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych. Red. D. Quirini-Popławska, 
Ł. Burkiewicz. Kraków 2014, s. 413; A. Karpiński: W walce…, s. 34; I. Kaczma-
rzyk: Medyczne posłannictwo…, s. 271–281. 

44 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 314. 
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trze w ośm niedziel nastąpiło”45. Nieodprawienie mszy świętej, 
podobnie jak będące tego przyczyną czyjeś ewidentne zaniedbanie, 
postrzegano więc zapewne jako grzech, który wywołał gniew Boga, 
a profetyczne słowa pieśni przypieczętowały już tylko nieuchronne 
nieszczęście. Mamy tu do czynienia ze schematem bardzo podob-
nym do tego, który pojawia się w opisach burzy czy powodzi, gdy 
spowodowaną ludzkim grzechem katastrofę zapowiadały rozmaite 
znaki. Należy jednak podkreślić, iż w odniesieniu do „morowego 
powietrza” dydaktyczno-umoralniające pouczenia autora są o wiele 
bardziej stonowane. 

Podobnie jak w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
także w intencji oddalenia klęski moru odprawiano błagalne nabo-
żeństwa, tłumnie uczestniczono w procesjach, fundowano kaplice 
i obrazy, składano wota. O tego rodzaju praktykach żywiecki wójt 
wspomina wielokrotnie. W szczególnie ciężkich latach uroczyste 
procesje odbywały się kilka razy w miesiącu, a ich celem była 
modlitwa przed słynącym cudami obrazem lub relikwią. Wedle 
świadectwa Komonieckiego w samym tylko październiku 1707 roku 
w Państwie Żywieckim i okolicach zorganizowano kilka procesji 
„antymorowych”, w trakcie których najczęściej nawiedzano trzy 
kościoły: w Rychwałdzie (znajdował się tam „obraz pocieszny”46 
Najświętszej Panny Maryi), w „Łodwigowicach” (dziś Łodygowice) 
oraz w Żywcu47. Także i tutaj dotarły jednak rozlegające się od 
końca XVII wieku w całej Europie, również w Polsce, głosy lekarzy, 
nawołujące do wstrzymania w czasie epidemii zbiorowych prak-
tyk religijnych, potencjalnego źródła szerzenia się zarazy48. Kiedy 
bowiem podobną procesję chciano zorganizować w roku 1708, 
dziedziczni państwo żywieccy nie wyrazili zgody na uczestnictwo 

45 Ibidem, s. 313. 
46 Ibidem, s. 314. 
47 Ibidem, s. 314–316. 
48 J. Kracik: Staropolskie postawy…, s. 96. 
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w niej wiernych z ogarniętych epidemią Kęt. Wysłano zatem spe-
cjalny list, w którym polecono, by „lud się nie mieszał”49. 

W przeciwieństwie do protestantów katolicy mieli jeszcze jeden 
potężny oręż w walce z plagą „morowego powietrza”; była to wiara 
we wstawiennictwo świętych. „Antymorową specjalizację” miał 
przede wszystkim św. Roch, zwracano się także do św.: Sebastiana, 
Antoniego, Jodoka i Rozalii. I oczywiście do Maryi50. Również w tej 
kwestii żywiecki kronikarz nie zawodzi, potwierdzając informacje 
obecne w innych źródłach. A zatem w roku 1720 „po święcie Bo-
żego Ciała kaplica nowa na tytuł patronów świętych Najświętszej 
Panny Maryjej, świętej Rozaliej, świętego Sebastiana i świętego Ro-
cha, zastępców i obrońców od morowego powietrza nad kościołem 
radzichowskim […] założona jest i zbudowana”51. 

Gdy nie pomagały modlitwy, a „morowi” święci okazywali 
się bezradni, nękana zarazą ludność sięgała po radykalne środki. 
Były one związane z szerzącą się aż do końca XVIII wieku wiarą 
w zmarłych, którzy czynią zło – straszą, a nawet mordują. Szczegól-
nie „podejrzani” stawali się w czasie „morowego powietrza”, kiedy 
umierało mnóstwo ludzi. Do takich oskarżeń skłaniała najczęściej 
samobójcza lub gwałtowna śmierć danej osoby, czasem wystarczyła 
jedynie rozpuszczona już po pogrzebie plotka, że nieboszczyk po-
wrócił na ziemię. Dokonywano wówczas makabrycznych, z naszego 
punktu widzenia, czynności: odkopywano ciało, odrąbywano mu 
głowę i kładziono ją pod pachę lub w nogi zmarłego, serce prze-
bijano osikowym kołkiem. Znane były także praktyki w postaci 
przewracania nieboszczyka twarzą do dołu, wkładano również do 
trumny ostre ciernie. Wszystkie te zabiegi miały na celu unierucho-
mienie potencjalnego przestępcy52. O tego typu działaniach często 

49 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 324. 
50 I. Kaczmarzyk: Medyczne posłannictwo…, s. 271; J. Kracik: Staropolskie po-

stawy…, s. 142–148; A. Karpiński: W walce…, s. 239–244. 
51 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 524. 
52 B. Baranowski: Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku. 

Warszawa 1975, s. 163; J.S. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek 
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informowały przypadkowo odkryte groby. Tak było w roku 1710, 
kiedy to w Żywcu „ciało uschłe pod Kaplicą Ogrojcową w grobie 
murowanym, umarłego nie wiedzieć którego człowieka, będące bez 
głowy znaleziono”53. 

Takich pośmiertnych mścicieli różnie nazywano, było to uwa- 
runkowane geograficznie. Kronikę Komonieckiego zaludniają „strzy- 
gi” i „strzygonie”. A zatem, gdy w roku 1585 w Kętach pojawiło się 
„morowe powietrze”, niejako w sam środek notatki na ten temat, 
pomiędzy wzmiankę o liczbie ofiar, których było dziewięćset czter-
dzieści siedem, a informację, iż w wyniku zarazy zmarło trzech 
księży, wplótł autor krótkie i nieopatrzone żadnym komentarzem 
zdanie: „i Wojciechowi Młynarskiemu już pogrzebionemu głowę 
ucięto”54. Widocznie z jakichś, niewyjaśnionych przez kronikarza, 
powodów to właśnie nieboszczyk Wojciech Młynarski był, w opinii 
ogółu, winny szerzącego się nieszczęścia. 

Nieco więcej szczegółów, dotyczących mechanizmów rozprze-
strzeniania się tego typu wierzeń, zawiera zapis odnoszący się do 
roku 1679. Wtedy to w Rajczy „powietrze się morowe we dwu 
domach zjawiło55”, w wyniku którego w jednym zmarło czterna-
ście, a w drugim pięć osób. „Które dwa domy pan Andrzej Irlant, 
podstarości żywiecki, rozkazał spalić. Przy tym powiadali, że baba 
strzyga onych podusiła, chodząc po śmierci do tych domów; której 
babie, dobywszy onę, głowę w grobie ucięto”56. 

Charakterystyczny dla autora czasownik „powiadali” wskazuje 
na jakiś rodzaj dystansu wobec szerzących się plotek, co więcej – 
zdaje się też sugerować pewną niezgodność opinii; duszenie przez 
„strzygę” to jednak nie to samo, co „morowe powietrze”. Być 

XVI–XVIII. T. 1. Warszawa 1976, s. 291; A. Karpiński: W walce…, s. 269; S. Byli-
na: Religijność późnego średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Euro-
pie środkowo-wschodniej w XIV–XV w. Warszawa 2009, s. 143–145. 

53 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 346. 
54 Ibidem, s. 99. 
55 Ibidem, s. 235.
56 Ibidem. 
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może więc w przekonaniu mieszkańców Rajczy (bo zapewne to 
do nich odnosi się owo „powiadali”) dziewiętnaście ofiar to zbyt 
mało, by mówić o zarazie, nawet jeśli oficjalny komunikat był inny 
– domy kazano przecież spalić. W społecznym odczuciu bardziej 
prawdopodobnym wytłumaczeniem śmierci mieszkańców dwóch 
domów była „strzyga”. Na marginesie warto nadmienić, iż owo 
specyficzne „unieszkodliwianie” zmarłych podczas epidemii „mo-
rowego powietrza” praktykowano nawet w kręgach kościelnych 
(np. w klasztorach)57. 

Obok służb medycznych, księży oraz samowolnych poskromi-
cieli „strzyg” i „strzygoni” w ogarniętych morową zarazą miejsco-
wościach działali także profesjonalni urzędnicy, mający za zadanie 
czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców w tym szczególnym 
czasie. W dużych miastach siatka „morowych” urzędów była bardzo 
rozbudowana, szczególnie wówczas, gdy przedstawiciele dotychcza-
sowych władz uciekli przed zarazą, a takie sytuacje nie należały 
do rzadkości. Na czas trwania epidemii mianowano więc między 
innymi „burmistrza powietrznego” oraz „szafarzy powietrznych”, 
powoływano także tymczasowych kucharzy, tragarzy, balwierzy 
i cyrulików, specjalnie wyznaczeni i oznakowani ludzie pracowali 
też przy uprzątaniu oraz grzebaniu ciał. Na specyficzny charakter 
tych funkcji wskazują często same ich nazwy, na przykład „ogląda-
cze zwłok”58. 

Na podstawie lektury Chronografii można sformułować wniosek, 
iż w małych miasteczkach i na wsiach liczba „morowych” stanowisk 
była znacznie mniejsza, wydaje się przy tym, że z reguły korzystano 
tam z pomocy zwykłych mieszkańców (w trakcie wspomnianej 
zarazy z 1713 roku do podpalenia zapowietrzonych chałup wy-
znaczono, jak pamiętamy, leśniczego i sługę pana podstarościego), 

57 B. Łukarska: Religijność sarmacka w przekazie piśmiennictwa polskiego XVII 
i XVIII wieku. Zarys monograficzny i antologia tekstów źródłowych. Częstochowa 
2018, s. 350. 

58 A. Karpiński: W walce…, s. 80–99. 
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a profesjonalnych „fachowców” wzywano tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, przy czym często były to osoby sprowadzane z więk-
szych miejscowości. Kiedy na przykład w tragicznym roku 1713 
mór zbierał coraz obfitsze żniwo, „z Krakowa […] rewizora grobarza 
zesłano, aby umarłych i chorych rewidował”59. Prawdopodobnie 
spośród miejscowej ludności rekrutowali się natomiast strażnicy, 
których udział w walce z rozprzestrzenianiem się zarazy wspomi-
nany jest najczęściej, a ich rola polegała na niewpuszczaniu do 
miasta przybyszów z zewnątrz. Szczególnie obrazowy jest fragment 
dokumentujący funkcjonowanie beskidzkiego miasteczka w czasie 
„morowego powietrza” w roku 1707. Pisze autor: „u nas w Żywcu 
po 30 mieszczan zawsze strzegło, nie puszczając nikogo”60. Za tym 
szczelnym kordonem toczyło się codzienne życie… 

„Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie!”

Począwszy od najdawniejszych czasów, jeden z najbardziej dojmu- 
jących ludzkich lęków wiązał się z nagłą i niespodziewaną śmiercią;  
w omawianym okresie była to śmierć bez przygotowania sakramen- 
talnego, bez stosownych modlitw, bez rozbudowanego rytuału 
pożegnań61. Próbowano się więc przed nią chronić, czego świadec-
twem jest między innymi zacytowane w tytule tego podrozdziału 
błagalne wezwanie do Boga, pojawiające się w kolejnych fragmen-
tach wspomnianej już wcześniej suplikacji. Niski poziom medy-
cyny, nieznajomość profilaktyki i brak umiejętności rozpoznawania 
symptomów wielu chorób sprawiały jednak, iż praktycznie do 
końca wieku XVIII na porządku dziennym były zgony, w obliczu 
których jedynym komentarzem stawało się pełne zdziwienia stwier-
dzenie: „nagle umarł”. 

59 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 438. 
60 Ibidem, s. 314. 
61 Por. P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 330. 
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Lektura Chronografii wniosek ten potwierdza; w kronice uderza 
bowiem bardzo duża liczba przykładów nagłego odejścia z tego 
świata, przy czym dotyczą one przedstawicieli najróżniejszych 
warstw społecznych. A zatem: w roku 1574 „wielebny ksiądz Jan 
Culisius albo Kulizek, altarysta i patriota żywiecki, odprawując 
mszą świętą, przy ołtarzu niespodzianie i nagle umarł”62; w roku 
1587 „Jakub Pietrzyk z Żywca, idąc do Kęt […], nagle umarł”63; 
w roku 1631 „Konstancyja, królowa polska, arcyksiężna rakuska, 
Zygmunta III króla polskiego małżonka […], nagle i niespodzie-
wanie w Warszawie umarła”64; w tym samym roku „Jerzy, książę 
zbaraskie, kasztelan krakowski a pan Państwa Łodwigowskiego 
w Krakowie także nagle umarł”65; w roku 1692 pan dziedziczny 
na Suchej, hrabia Jan Wielopolski, „niespodziewanie […] w suskim 
zamku umarł”66; w roku 1695 Jadwiga Wieczorkowa, żona rajcy ży-
wieckiego, „idąc z Kęt w dzień sobotni przez role miejskie do Żywca, 
nagle blisko role swojej upadła na drodze i umarła”67; w roku 1696 
Franciszek Pantofla, tkacz żywiecki, „idąc z domu swego, niosąc 
półsetek płótna do zamku, pod parchanem cmentarza […] usiadł-
szy, nagle omdlał i umarł”68; w roku 1718 na zamku suskim jeden 
z poddanych „przyszedł do pokoja pańskiego i oddając list, coś mu 
się stało, że omdlał i wywróciwszy się na ziemię, nagle umarł”69. 

To tylko niektóre z bogatego zasobu utrwalonych przez kroni-
karza wydarzeń. W większości wypadków trudno dziś dociec, na 
co umierali wymienieni ludzie, warto jednak podkreślić, iż wielu 
z nich kończyło swój żywot w trakcie wędrówki skądś dokądś, była 
to więc śmierć w najwyższym stopniu niespodziewana, dotykająca 

62 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 90. 
63 Ibidem, s. 101. 
64 Ibidem, s. 161.
65 Ibidem. 
66 Ibidem, s. 251. 
67 Ibidem, s. 257. 
68 Ibidem, s. 258. 
69 Ibidem, s. 501. 
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osób, które przedtem zapewne zupełnie nie zdawały sobie sprawy 
z tego, że coś im dolega. Przypadki nagłej śmierci zdarzają się 
oczywiście także i dzisiaj, wobec sporego zagęszczenia tego rodzaju 
opisów na kartach Chronografii uzasadniony wydaje się jednak 
wniosek, iż przyczyną większości tych zgonów była po prostu 
medyczna niewiedza i to zapewne zarówno ze strony pacjentów, 
jak i lekarzy70. Współczesnego czytelnika żywieckiej kroniki nie 
do końca przekonają zatem wpisy takie jak ten, zamieszczony pod 
rokiem 1727, kiedy to „Jan Ostrowski zdrowy poszedł spać, a rano 
niespodzianie umarł”71. 

Ten sam współczesny czytelnik Chronografii ulegnie nieraz poku-
sie uzupełnienia informacji podanych przez kronikarza o szczegóły, 
których ten nie zamieścił, a które mogłyby rzucić nieco światła 
na przyczyny nagłych zgonów mieszkańców Żywca i okolicznych 
miejscowości. Do takich operacji, będących rzecz jasna wyłącznie 
nadinterpretacją, znakomicie nadają się na przykład zacytowane 
wcześniej fragmenty dotyczące odejścia z tego świata osób, które 
załatwiały różne sprawunki na zamku, a więc tkacza niosącego 
tam płótno i poddanego przekazującego list. Czy powodem obu 
tych tragedii mogły być nadmierne emocje (zawał serca?) wywo-
łane wizytą u – nie zawsze cieszących się dobrą sławą – „panów”? 
Dociekliwość badawcza została zaspokojona, ale pytanie to i tak 
z konieczności musi pozostać otwarte. 

Nieco łatwiejsze i na pewno bardziej uzasadnione będzie 
szukanie przyczyn nagłego zejścia z tego świata w tych opisach, 
w których żywiecki wójt pozostawił jakieś, minimalne nawet, wska-

70 Por. K. Stojek-Sawicka: Rola i miejsce lekarzy w życiu elit politycznych Rzecz-
pospolitej w epoce staropolskiej. W: Studia z dziejów kultury medycznej. T. 10: 
Relacje lekarz – pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym. Red. 
B. Płonka-Syroka. Wrocław 2005, s. 128–130; A. Borkowski: Lekarz i pacjent 
w staropolskim dyskursie literackim (w kręgu fraszkopisarstwa XVI i XVII wieku). 
W: Dyskurs (para)medyczny. Gatunki, funkcje, przeobrażenia. Red. A. Dombrowski, 
W. Żarski. Wrocław–Kraków 2018, s. 13–24.

71 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 566. 
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zówki, choć interpretacja badacza nie zawsze będzie się pokrywać 
z sugestią autora. Jako przykład niech posłużą perypetie Stanisława 
Chwostka, mieszczanina żywieckiego, który w roku 1618 „nagłą 
[…] śmiercią umarł”72. Komoniecki nie informuje wprost o przy-
czynie tragedii, czytelnik dowiaduje się jednak, iż mężczyzna ten 
„[p]ił z bratem swoim i potym, siadłszy na ławę, rzekł: »coś mi się 
dzieje«. I zemdlawszy, prędko umarł”73. 

Opowieść ta nie powinna budzić zdziwienia, szczególne zami-
łowanie do alkoholu stanowiło bowiem ten rys staropolskiej oby-
czajowości, na który zwracali uwagę zarówno nasi kaznodzieje oraz 
moraliści, jak i odwiedzający Polskę obcokrajowcy. „Upijanie jest 
u nich chwalebnym zwyczajem74” – pisał w 1568 roku przebywający 
w naszym kraju Włoch Juliusz Ruggieri, a w połowie następnego 
stulecia Krzysztof Opaliński odmalował iście przerażający obraz 
polskiego społeczeństwa, w którym: 

Piją wszyscy, biskupi, i senatorowie, 
A piją do umoru; piją i prałaci, 
Żołnierze, szlachta, w miastach, we dworach i we wsiach75. 

Opinie takie nie były odosobnione76. W tym kontekście całko-
wicie nieadekwatne wydaje się więc zakończenie opowieści o ży-
wieckim amatorze mocnych trunków; informację o jego śmierci 
dopełnił bowiem autor słowami: „[t]akże i w Krakowie kielka ludzi 

72 Ibidem, s. 132–133. 
73 Ibidem, s. 133. 
74 Cyt. za: Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie. T. 1: Wiek X–XVII. Oprac. 

J. Gintel. Kraków 1971, s. 140. 
75 K. Opaliński: Na pijaństwo nieposkromione i pijaniców. W: Idem: Satyry. 

Oprac. L. Eustachiewicz. Wrocław 2005, s. 225. 
76 Por. B. Stuchlik-Surowiak: „Kto by chciał być w tych księgach, kielich go nie 

minie”. Motyw alkoholu w „Aktach Rzeczypospolitej Babińskiej”. W: Oblicza alko-
holu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności. Red. R. Bubczyk, B. Ho-
łub, J. Sołtys. Lublin 2015, s. 65–83; M.E. Trzeciak: Alkohol w dialogu interkultu-
rowym w świetle włoskich diariuszy podróży po Rzeczypospolitej w II połowie XVII 
wieku. W: Oblicza alkoholu…, s. 99–108. 
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nagle poumierało”77. Pomimo iż najbardziej prawdopodobnym wy-
tłumaczeniem niespodziewanego zgonu Chwostka było nadmierne 
spożycie alkoholu, kronikarz zdaje się szukać przyczyny zupełnie 
gdzie indziej; w zaskakującej wzmiance o Krakowie, w którym 
„także” zmarło kilka osób, kryje się wyraźna sugestia, iż chodziło 
o „morowe powietrze”. Złowieszczy cień moru kładł się więc na 
ludzkiej świadomości dużo wyraźniej niż lęk przed śmiertelnymi 
skutkami nadużywania mocnych trunków. 

Niedostatkom zbiorowej wyobraźni starał się zaradzić Kościół. 
Wczytując się uważnie w kronikarski przekaz, zauważymy, iż 
w niektórych notkach wyraźnie pobrzmiewają echa kaznodziejskich 
pouczeń zorientowanych na uświadomienie wiernym strasznych 
konsekwencji pijaństwa. Bez wątpienia takie właśnie źródło miało 
wydarzenie, do którego doszło w roku 1671. Wówczas to niejaka 
Agnieszka Ząbecka, pisarka zamkowa, „upiwszy się, nagle umarła 
i po śmierci czerwona jak cegła była”78. Najbardziej znaczący był 
jednak dalszy ciąg tej historii, bowiem podczas pogrzebu kobiety 
„obraz wielki, który był przy ambonie na murze przybity Najświęt-
szej Panny Różańcowej […] na ławki odpadł i grzmot w kościele 
i postrach uczynił, że też niejednemu się od niego dostało”79. 
Ponieważ wizerunek Maryi upadł w bardzo konkretnych oko-
licznościach, w dodatku ranił wiele osób, łatwo się domyślić, jak 
wydarzenie to odczytywano. O tym, iż w społecznym odczuciu 
nie był to przypadek, ale „znak”, świadczy zresztą sam fakt jego 
utrwalenia w Chronografii. 

Jeszcze bardziej czytelnym dowodem przenikania do społecznej 
świadomości przestróg płynących z kościelnej ambony jest zapis 
dotyczący roku 1706. Wtedy to niejaki Jan Cul z Żywca, który „rad 
był gorzałkę pijał, tak że rzadko kiedy trzeźwy był, nie szanując świąt 

77 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 133. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
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świętych”80, w dzień Świętej Trójcy upił się w trakcie trwania na-
bożeństwa, po czym zaczął przeklinać i wzywać szatana. „A w tym  
czasie ku niemu diabał bardzo sprośny i tłusty przyszedł, mając 
kufel smoły”81. Pijak zląkł się i zaczął wznosić modły do Anioła 
Stróża. W tym momencie przyszło doń Dzieciątko w bieli, potem zaś 
Maryja, która rzekła: „[n]iepobożny synu, bawisz się pijaństwem, 
obrażasz syna mojego, a potępienie sobie gotujesz, poprzestań tego, 
bo wkrótce zginiesz”82. Finał tego dramatycznego wydarzenia był 
taki, iż mężczyzna uniknął jednak śmierci, stał się abstynentem 
i zaczął wszystkich przestrzegać przed zgubnymi skutkami naduży-
wania alkoholu. 

Echa pobieranych w kościele nauk brzmią tu nadzwyczaj 
wyraźnie. Zapewne niejeden raz wierni mieli okazję usłyszeć, jak 
straszliwym grzechem jest odwiedzanie karczmy w dni świąteczne, 
bardzo często wyzyskiwanym przez księży (zarówno katolickich, 
jak i protestanckich) exemplum było także przedstawianie uperso-
nifikowanego pijaństwa jako potomka (albo kochanka) diabła83. 
Powoływano się przy tym chętnie na nauczanie świętego Jana 
Chryzostoma, który głosił, iż „wino […] jest Boskim, ale pijaństwo 
jest Dyjabelskim uczynkiem”84. W kaznodziejski ton wpada również 
sam autor Chronografii, podkreślając, iż historia ta została przezeń 
przytoczona „na przykład ludziom pijaństwem się bawiącym, aby 
się go wystrzegali”85. 

Nie jedyny to fragment kroniki z diabłem i alkoholem w tle. Po-
dobny motyw odnajdziemy także w opowieści, którą Komoniecki 
opatrzył datą roczną 1715. Tym razem jako główny bohater pojawia 

80 Ibidem, s. 303. 
81 Ibidem.
82 Ibidem. 
83 Por. I. Kaczmarzyk: Pijanice, ożralcy i łapikuflowie… Śląskich ewangelików 

problem z alkoholem jako element siedemnastowiecznego dyskursu kaznodziejskiego. 
W: Oblicza alkoholu w kulturze elit…, s. 92. 

84 Cyt. za: Ibidem.
85 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 303. 
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się Aleksander Pawełkowic, rzeźnik żywiecki, który, będąc częstowa- 
ny wódką, odmówił jej wypicia. Uczynił tak „z tej okazyjej, że dia- 
bła w szklance w gorzałce jawnie widział”86. Działo się to w niedzie-
lę, po mszy brackiej. Poszedł wówczas do karczmy i zobaczył dwóch 
pijących chłopów, którzy nie mieli świadomości, że „mały diabełek 
był w szklance w gorzałce, a gdy pili, płomień z gardła jego do gęby 
ich wchodził. I stąd gorzałki odrzekł się pić”87. 

Wszystkie trzy przedstawione tu historie zawierają mocny 
ładunek emocjonalny, zdolny poruszyć nastawioną na konkret 
wyobraźnię współczesnego Komonieckiemu odbiorcy. I choć tylko 
jedna z nich kończy się pogrzebem, to wcale nie on stanowi punkt 
kulminacyjny dydaktycznego przekazu. Zarówno upersonifikowana 
postać diabła, jak i upadający nagle obraz Maryi budziły bowiem 
wśród ludzi lęk dużo większy niż najbardziej nawet surowe prze-
strogi przed chorobą czy śmiercią w wyniku nadmiernego picia. Nie 
znaczy to jednak oczywiście, że umiejętnie konstruowane exempla 
całkowicie rozwiązały społeczny problem alkoholizmu. 

Oprócz nadużywania alkoholu przyczyną nagłej śmierci mogły 
być także inne okoliczności. Pewne przypuszczenia w tej kwestii 
pozwala nam wysuwać opisany w kronice przypadek niejakiego 
Krzysztofa Krauza (zwanego Śpikiem), który, będąc wdowcem, 
poślubił w roku 1677 Katarzynę Boroslajankę i w noc poślubną, 
„pierwszy raz z żoną leżąc […] nagle i niespodziewanie, nie wie-
dząc z czego umarł, czemu się bardzo dziwowano”88. Przyczyn 
tej śmierci mogło być oczywiście wiele; fakt, iż mężczyzna był 
wdowcem, pozwala jednak sądzić, iż być może miał już swoje lata, 
a w podobnych sytuacjach dość chętnie uciekano się do pomocy 
rozmaitych środków wzmagających potencję, co nieraz kończyło się 
tragicznie. Taki był na przykład los wybitnego hetmana Stanisława 
Koniecpolskiego, który zmarł w 1646 roku po zażyciu zbyt dużej 

86 Ibidem, s. 472. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem, s. 231–232. 
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dawki tego rodzaju medykamentów, chcąc sprostać wymaganiom 
młodziutkiej żony – Zofii Opalińskiej89. Być może więc w osobie 
Krauza odnajdujemy kolejną ofiarę Amora. 

Czasem po nagłej śmierci danego człowieka pojawiały się różne 
plotki. Dotyczyło to szczególnie zmarłych powszechnie znanych. 
Bez wątpienia taką osobą był ksiądz Sebastian Bergier, proboszcz 
żywiecki, który w roku 1618 „w łaźni zamkowej nagle umarł”90. 
Opisując to zajście, Komoniecki dzieli się z czytelnikiem pewnymi 
wątpliwościami, odsłaniając przy tym nieco tajniki kronikarskiego 
warsztatu. A zatem: „jedni piszą, iż kaduk go rzucił [padaczka – 
BSS] i zarażony był, że nie mógł mówić, ale rozum zaraz stracił 
i na probostwo zaniesiony, tamże za godzin dwie umarł. Drudzy 
zaś tak twierdzą, że niejaki Krzysztof Rychalski […] czekanem go 
[…] uderzył i zabił”91. Szukając informacji, skrupulatny kronikarz 
wertował zatem różne źródła, a uzyskawszy w wyniku tej kwerendy 
dwie sprzeczne informacje, których po latach nie był już w stanie 
zweryfikować, zakończył ten fragment pojednawczą konkluzją: 
„sam Pan Bóg najlepiej wie, co się mu tam stało”92. 

Wobec niedostatków wiedzy medycznej przyczyn śmierci upatry-
wano także w rozmaitych „znakach” i „prognostykach”, przy czym 
lektura Chronografii wskazuje wyraźnie, iż takie wytłumaczenia 
postrzegano jako całkowicie wystarczające. I tak na przykład, gdy 
w roku 1677 zmarł Stanisław Suski, mieszczanin żywiecki parający 
się kupiectwem, ludzie od razu powiązali ów nagły zgon z faktem, 
że kilka dni wcześniej w piwnicy jego domu „próg kamienny […] się  
na poły rozpadł i schody albo stopnie kamienne do niego przymu-
rowane zapadły się. Jakoż prędko umarł”93. 

89 Por. m.in. M. Bogucka: Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeń-
stwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa 1998, s. 37. 

90 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 132. 
91 Ibidem, s. 132. 
92 Ibidem, s. 132. 
93 Ibidem, s. 231. 



„Od nagłej i niespodziewanej śmierci…”

97

Czasem tego rodzaju „znaczącym” wydarzeniom poprzedzają-
cym czyjąś śmierć nadawano wyższy sens, przy czym taki sposób 
myślenia jest bardzo charakterystyczny dla samego autora kroniki. 
Warto w tym kontekście przywołać fragment dotyczący zgonu Anny 
Konstancji z domu Lubomirskiej, wdowy po Janie Wielopolskim 
i Stanisławie Małachowskim, pani na Suchej i Pieskowej Skale. 
W roku 1726 owa znakomita jejmość „we dworze nagle umarła”94, 
a ponieważ wydarzenie to miało z całą pewnością szeroki oddźwięk 
społeczny, stało się źródłem rozmaitych domysłów i opowieści, 
w konwencji niemal baśniowej. Żywiecki wójt nie dystansuje się od 
tych przekazów, wręcz przeciwnie, zdaje się ulegać zbiorowym emo-
cjom, przytaczając w całości tekst, który rzekomo znajdował się na 
kartce przyczepionej do bramy zamku w Suchej przez tajemniczego 
pielgrzyma, w nocy, dwa tygodnie przed śmiercią dziedziczki. Była 
to przestroga pod adresem mieszkańców posiadłości, a kluczowy 
jej fragment stanowiły słowa: „[j]eśli się nie poprawicie,/w krótkim 
czasie plagę obaczycie”95. W takiej interpretacji niespodziewany 
zgon magnatki zyskiwał zatem sens umoralniający i wpisywał się 
w dobrze znany także z innych zapisów w Chronografii schemat: 
grzech – zapowiedź kary – kara. 

Przywołane przykłady pokazują wyraźnie, iż ważniejsze od py-
tania „na co umarł?” często stawało się inne – „dlaczego umarł?”, 
przy czym do udzielenia właściwej, w społecznym odczuciu, odpo-
wiedzi wcale nie była potrzebna wiedza medyczna. 

Wspomniany tu fakt nikłej świadomości medycznej ówczesnych 
ludzi znajduje kolejne potwierdzenie w licznych opisach osób, które 
„umarły”, a następnie „ożyły”. W niektórych spośród tego rodzaju 
opowieści kronikarz skupia się wyłącznie na samym zjawisku, nie 
podając (bo zapewne ich nie znał) żadnych dodatkowych okolicz-
ności. Jako przykład niech posłuży przypadek Stanisława Guziora, 

94 Ibidem, s. 560. 
95 Ibidem. 
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mieszkańca Kęt, który w roku 1609 „umarł i zaś ożył”96, a po 
niespełna trzech tygodniach „zaś […] umarł”97. Podobnie rzecz się 
miała w roku 1697 z Katarzyną, żoną Jana Longa z Cięciny, która 
„umarła i dzień i noc w trunnie leżała w sieni na mrozie, aż w nocy 
naprzód w trunnie zakołatała i wstała. Która potym, tydzień żyjąc, 
zasię umarła”98. 

Czasem autor nie poprzestaje jednak na lapidarnej informacji 
o „cudownym” powrocie zmarłego do życia, ubarwiając opowieść 
mnóstwem dodatkowych wątków, których źródłem były zapewne 
plotki powtarzane przez lokalną społeczność. Taki charakter ma 
na przykład wzmianka o wydarzeniu z 1701 roku, kiedy to niejaka 
Anna Czepielka ze wsi Śmierlawka, „wyspowiadawszy się, […] 
umarła”99. Komoniecki szczegółowo wymienia czynności związane 
z przygotowaniem „ciała” do ostatniej drogi, takie jak obmycie, 
włożenie śmiertelnej koszuli i umieszczenie w trumnie, po czym 
informuje, że mąż „zmarłej” udał się do księdza, chcąc zamówić 
pogrzeb. I w tym właśnie momencie nastąpił niespodziewany zwrot 
akcji; zgodnie z relacją kronikarza na plebanię przybiegł bowiem 
zięć, „opowiadając, że matka wstała i księdza woła”100. Nie był to 
jednak koniec zaskakujących wydarzeń. Kiedy do kobiety udał się 
wikary, ta, „wyspowiadawszy się, Najświętszy Sakrament przyjęła 
i powiedziała, że była w izbie jednej, w której jasność wielka 
była”101. Widziała tam Dzieciątko trzymające krzyż, które zagro-
ziło, że jeśli ludzie się nie poprawią, będzie ich tym krzyżem karać. 
Następnie kobieta przepowiedziała własną śmierć i – rzeczywiście 
– dziewiątego dnia zmarła. „Co to Pan Bóg na same ostatki zapustu 
na poprawę ludzi podobno uczynił”102. 

 96 Ibidem, s. 121. 
 97 Ibidem. 
 98 Ibidem, s. 260. 
 99 Ibidem, s. 279. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
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Umoralniający sens tej historii nie budzi wątpliwości. Mamy 
tutaj bardzo ciekawy przykład staropolskiej ars bene moriendi (pod-
kreślenie znaczenia sakramentów) połączony z przekazem w duchu 
średniowiecznych wizji eschatologicznych (spotykanie w zaświa-
tach osób przekazujących zmarłym pouczenia), które – co warto 
podkreślić – w dobie baroku przeżywały wzmożoną popularność. 
Liczne nawiązania do tych tekstów pojawiały się w owym czasie 
między innymi w kazaniach, co bez wątpienia przyczyniało się do 
szerokiego rozpowszechniania zawartych w nich treści i utrwalania 
ich w tradycji ludowej103. Takie było też zapewne źródło opowia-
dania o niezwykłej wizji Anny Czepielki, które, przekazywane 
z ust do ust i wzmocnione esencją kaznodziejskich pouczeń, trafiło 
w końcu na karty Chronografii. 

Dolegliwości fizyczne

Nawet pobieżne odczytanie dzieła żywieckiego wójta pozwala na 
sformułowanie opinii, iż tylko w nielicznych notkach pojawiają się 
konkretne nazwy chorób. W większości fragmentów dotyczących 
kwestii zdrowotnych mowa jest o „ciężkiej chorobie”104, autor wspo-
mina też, że dana osoba „długo chorowała”105 lub „zachorzała śmier-
telnie”106. Ponadto Komoniecki informuje o „chorobie łożnej”107 oraz 
„łożnicy”108, przy czym akurat te terminy często odnoszono do ty-
fusu plamistego, a więc jednej z postaci „morowego powietrza”109 

103 J. Sokolski: Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej 
i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej. Wrocław 1991, s. 243. Por. 
P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 333. 

104 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 203. 
105 Ibidem, s. 103, 104, 260 i in. 
106 Ibidem, s. 180. 
107 Ibidem, s. 202. 
108 Ibidem, s. 212. 
109 Por. T. Srogosz: Choroby i śmierć żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII 

wieku. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2016, nr 64, z. 2, s. 192. 
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(Haur objaśnia, że „choroba łożna” pochodzi „z biedy, z nędze 
i z ubóstwa [a] znak tej choroby jest, gdy chory cuchnie”110), nie-
mniej jednak czasem posługiwano się nimi także w celu określenia 
innych chorób albo choroby w ogóle, trudno zatem stwierdzić, 
jakie jest ich dokładne znaczenie w Chronografii111. 

Opisując fizyczne dolegliwości, Komoniecki postępuje podobnie, 
jak w przypadku pozostałych utrwalanych przez siebie zagadnień, 
najwięcej uwagi poświęcając tym spośród nich, które jawiły się 
jako niecodzienne, dziwne i na swój sposób ciekawe. Rzecz jasna, 
każda choroba stanowi odstępstwo od normy, bywają jednak takie 
przypadłości, których objawy rzucają się w oczy bardziej niż inne. 

Tego rodzaju „ciekawostkę” stanowił z pewnością przypadek 
Olbrychta Szymońskiego, podstarościego w Żywcu. Był to „czło-
wiek gruby i tłusty, który tu chorując, kilkanaście skór z ciała jego 
zlazło, leniąc się jako węgorz, z czego się zaledwie wyleczył”112. 
Otyłość była w omawianym okresie nader częstym zjawiskiem, 
szczególnie w kręgach ludzi zamożnych, folgujących sobie chętnie 
w jedzeniu i piciu113. Skoro pomimo takiego stanu rzeczy autor 
kroniki uznał za zasadne poinformować o tuszy wspomnianego 
jegomościa, jego rozmiary musiały być naprawdę imponujące. 
Jako swego rodzaju curiosum postrzegano też zapewne dolegliwość 
Szymońskiego, będącą jakąś formą choroby skóry, spowodowaną, 
być może, zaburzeniami pracy wątroby. Między innymi ze względu 
na fatalny stan higieny „zwykłe” schorzenia dermatologiczne nie 
należały bowiem w tym czasie do rzadkości114. 

Otyłość bardzo często prowadziła do śmierci. Co światlejsze jed- 
nostki zdawały sobie z tego sprawę, przed brakiem ruchu i nadmier-

110 J.K. Haur: Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej… 
Kraków 1693, s. 417. Bibl. Śl., sygn. 235794 III. 

111 Por. T. Srogosz: Choroby…, s. 192. 
112 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 240. 
113 Z. Kuchowicz: Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992, s. 93. 
114 Ibidem, s. 103. 



Dolegliwości fizyczne

101

nym objadaniem się przestrzegali również lekarze. Warto w tym 
kontekście przytoczyć notatkę z sekcji zwłok zredagowaną w 1672 
roku przez Stanisława Wosińskiego – profesora anatomii, lekarza 
królewskiego115. Zapisał on:

„Najjaśniejszy książę z Ostroga i Zasławia, lat około 20. Zmarł 
z gorączki złośliwej z majaczeniami. Po wyjęciu trzewi obserwowa-
łem tłuszcz wokół serca w obfitości i wątrobę sinego koloru, jakby 
gnijące […]. Serce do tego miało sadło, jakie rzadko obserwuje się, 
ponieważ życie próżniacze i siedzące wiódł”116. 

Komoniecki w tej kwestii jednak nie moralizuje, a o pogrzebach 
osób dotkniętych otyłością zdaje się wspominać tylko dlatego, że 
pod pewnymi – nazwijmy to, „technicznymi” – względami odbie-
gały od normy. Taki właśnie był pochówek niejakiej Zofii Chmieliń-
skiej, rajczyni żywieckiej, która zmarła w roku 1703. „A ta była nad 
miarę ludzką wielkiej grubości i tłustości białogłowa, iż patrzącemu 
na nię był strach i dziwowisko”117. Zamiast dydaktycznej przestrogi 
znajdujemy w tym opisie szereg danych liczbowych dotyczących 
wymiarów trumny, na którą „wyszło […] ław cztery po łokci 14, 
długość tej trunny była łokci trzy i ćwierci półtory, szerokości łokci 
półtora, a wysokość półpięty ćwierci”118. Skrupulatny kronikarz 
odnotował ponadto, iż trumnę tę niosło dziesięciu ludzi. 

Jest kwestią ciekawą, że z tymi nadzwyczaj dokładnymi i, bio- 
rąc pod uwagę okoliczności, dość niestosownymi pomiarami wyraź- 
nie kontrastują bardzo nieprecyzyjne dane dotyczące wagi wspo-
mnianej kobiety. W ujęciu kronikarza była ona otyła „nad miarę 
ludzką”, trudno jednak odgadnąć, ile tak naprawdę ważyła. Ów 
ogólny opis nie może jednak dziwić, bo choć już w XVI–XVII 
wieku pojawiały się pierwsze próby obiektywnego wyznaczenia 

115 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 108. 
116 Notatki z sekcji zwłok wykonanych przez Stanisława Wosińskiego w latach 

1671–1689. Cyt. za: Wybór tekstów źródłowych…, s. 183. 
117 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 287. 
118 Ibidem. 
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granic otyłości, dokonywane wówczas pomiary były wysoce pry-
mitywne – nadwagę stwierdzano najczęściej wówczas, gdy ubrania 
czy biżuteria okazywały się zbyt ciasne, próbowano także mierzyć, 
ile obwodów szyi składa się na obwód pasa danej osoby. Wagę 
mechaniczną spopularyzowano dopiero w XIX wieku119. 

Inną chorobą związaną z przemianą materii, zagrażającą przede 
wszystkim zamożniejszym warstwom społeczeństwa, była kamica. 
Jak pisze Zbigniew Kuchowicz, „nic […] nie słychać, by nękała ona 
szerokie koła ludności chłopskiej czy małomiasteczkowej”120. Na 
kartach Chronografii pojawia się sporadycznie, ale, co istotne, jest 
to jedno z nielicznych schorzeń, które autor opatrzył konkretną na-
zwą. Wspomina o nim w kontekście odejścia z tego świata księdza 
Sebastiana Chabowskiego z Jeleśni, który zmarł w roku 1687. Był 
to „kapłan przykładny i pobożny, na kamień często chorujący”121. 
Warto nadmienić, iż operacyjne usunięcie kamieni przeprowadzano 
w Polsce już w średniowieczu; poddał się mu między innymi kro-
nikarz Jan Długosz. Natomiast pierwszą udokumentowaną operację 
rozkruszenia złogów przeprowadzono u nas dopiero w 1695 roku. 
Zachowały się informacje, iż w tego rodzaju przypadkach niektórzy 
lekarze zalecali pacjentom picie płynu zawierającego rozpuszczone 
kamienie122. Dolegliwość ta nierzadko prowadziła jednak do śmierci, 
a wspomniane już notatki z sekcji zwłok pozwalają się zorientować, 
że w ostatnim stadium choroby kamienie mogły mieć bardzo po-
kaźne rozmiary, niektóre z nich Wosiński porównuje bowiem do 
jaja kurzego, pisze też o złogu wielkości jaja indyczego, ważącym 
pięć i pół uncji123. 

119 A. Budnik: Otyłość na przestrzeni dziejów. W: Budowa fizyczna człowieka 
na ziemiach polskich wczoraj i dziś. Red. M. Kopczyński, A. Siniarska. Warszawa 
2017, s. 63. 

120 Z. Kuchowicz: Człowiek…, s. 94. 
121 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 241. 
122 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 59; S. Sokół: Historia chi-

rurgii w Polsce. Cz. 1: Chirurgia okresu cechowego. Wrocław–Warszawa–Kraków 
1967, s. 246. 

123 Notatki z sekcji zwłok…, s. 183, 185. 
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Kolejną wymienioną przez Komonieckiego z nazwy chorobą jest 
rak. Pod datą roczną 1708 opisał on przypadek Walentego Warec- 
kiego, sługi na zamku w Żywcu, który „umarł na raka”124. Autor 
dokładnie dokumentuje przebieg choroby, informując, iż „z małej 
krostki na wardze spodniej uczynionej rak się przydał, że mu twarz 
wszytkę aż do oczu wygrzęzł i ciało aż do kości zepsował. Z czego 
długo chorując, na to umarł”125. 

Nawet z tak poważną chorobą, jaką jest rak, próbowano sobie 
jednak radzić, aczkolwiek podejmowane w tym zakresie działania 
bardziej niż z jakimkolwiek leczeniem kojarzą nam się dziś raczej z ta-
jemniczymi rytuałami baśniowych czarnoksiężników. Warto w tym  
miejscu zacytować fragment – wydanego po raz pierwszy w roku 
1719 i przypisywanego pochodzącemu z Przemyśla franciszkani-
nowi Apolinaremu Wieczorkowiczowi – medycznego dzieła pod 
tytułem Compendium medicum auctum, będącego kompilacją prac 
dwudziestu europejskich lekarzy. Jako antidotum na raka wargi, 
a więc dokładnie tę przypadłość, która nękała wspomnianego 
w Chronografii mężczyznę, autor podaje następujący przepis: 

„Weź żab zwyczajnych z wody, każdej z nich natkaj masła 
w pysk, potym je włóż do garnka nowego, w którym na spodzie 
powierć dziurki, nakryj z wierzchu pokrywką i oblep, postaw go 
nad drugim garnkiem w ziemi zakopanym, a około wierzchniego 
pal ogień, tak ściecze olejek do drugiego garca, który schowaj, a gdy 
go chcesz użyć, nasusz żab zwyczajnych i utrzyj na proszek, który 
mieszając z olejkiem, przykładaj na raka”126. 

Obok formy polskojęzycznej w Chronografii pojawia się także 
łacińskie określenie nowotworu. Posłużył się nim Komoniecki 
w odniesieniu do szlachetnie urodzonej pani Elżbiety z Bibersztyna 

124 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 317. 
125 Ibidem, s. 317–318. 
126 [A. Wieczorkowicz]: Compendium medicum auctum to jest krótkie zebranie 

i opisanie chorób, ich różności, przyczyn, znaków, sposobów do leczenia… Reprint 
wydania z 1789 r. Warszawa 2013, s. 432. 
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Karskiej, która miała „kancer szpetny i szkodliwy na twarzy, dla 
którego na cyruliki wiele łożyła”127. Nie wiadomo jednak, czy w tym 
wypadku autor miał na myśli raka skóry, czy tylko ranę lub szpecącą 
bliznę, ale biorąc pod uwagę fakt, że wspomniana kobieta została 
wyleczona, bardziej prawdopodobna jest raczej druga możliwość. 
Dodatkowe potwierdzenie takiej interpretacji znajdziemy także we 
wspomnianym już zielniku Szymona Syreńskiego, który, omawiając 
lecznicze zastosowanie łopianu, przekonywał, iż roślina ta „[k]ancer  
otworzony goi”128. W tym celu należy go przemywać „polewką 
z warzonego liścia, a przy tym sam lopion z saletrą utarłszy, 
a z sadłem wieprzowym i z octem, miasto plastra przykładać”129. 

Jednym z częstych schorzeń nękających ludzi w czasach, które 
obejmuje żywiecka kronika, były rozmaite obrzęki spowodowane 
obecnością guzów w narządach wewnętrznych lub nadmiernym 
gromadzeniem się wody w organizmie (puchlina wodna). Choroba 
taka dotknęła między innymi leśniczego Walentego Ścisłowskiego, 
który „z puchliny niespodzianej pobożnie tu w Żywcu umarł”130. 
W przypadku kobiet tego rodzaju objawy bywały czasem mylone 
z ciążą131 i właśnie taką sytuację opisuje Komoniecki. W roku 1722 
w Rycerce zmarła Teresa, żona Mikołaja Szadka, która „zostawszy 
obciążoną i przez lat blisko dwa jako jaka beczka chodziła, […] 
a o porodzeniu nic słychać nie było […]. A tę z rozkazu zamkowego 
kazano […] cerulikowi żywieckiemu po śmierci ekswizjerować 
[przeprowadzić sekcję – BSS], co w niej takiego było. W której nic 
nie znaleziono, tylko banię mięsistą, w której ze dwie konwie wody 
było”132. 

127 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 183. 
128 Sz. Syreński: Zielnik…, s. 1426. 
129 Ibidem. 
130 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 363. 
131 Jedną z najsłynniejszych w historii ofiar takiej pomyłki była Maria Tudor. 

Por. G.J. Meyer: Tudorowie. Prawdziwa historia niesławnej dynastii. Przeł. E. Stęp-
kowska. Kraków 2012, s. 426. 

132 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 544. 
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Przypadłość kobiety musiała budzić spore zainteresowanie czy 
wręcz strach, skoro z zamku nadeszło polecenie przeprowadzenia  
sekcji zwłok. Taka była procedura w przypadku szczególnie „podej- 
rzanych” zgonów; o sekcji zwłok (a konkretnie – „pruciu”) wspomina 
kronikarz także w odniesieniu do niejakiego Wojciecha Edera, cieśli 
pracującego przy odbudowie żywieckiego kościoła, który „nagle 
tylko z womitu srogiego, zdrowy bywszy, w nocy umarł. A tego 
po śmierci rozkazano pruć przy doktorze pańskim i namieśnikach 
zamkowych, patrząc jeżeli z trucizny nie umarł, ale tylko uznano, 
że sobie żyłkę od serca zerwał, kiedy miał womit srogi”133.

O przeprowadzanych w Żywcu sekcjach zwłok Komoniecki 
informuje dopiero w odniesieniu do XVIII wieku, choć niespo-
dziewane i „nagłe” zgony zdarzały się tam, jak pamiętamy, już 
wcześniej. Brak informacji o autopsjach nie jest jednak wynikiem 
kronikarskiej nieścisłości, lecz odzwierciedleniem faktu, iż obowią-
zek ich przeprowadzania w przypadku śmierci budzącej podejrzenia 
wprowadzono w Polsce dopiero pod koniec XVII wieku134. Na 
marginesie warto wspomnieć, iż Kościół katolicki w pełni zaakcep-
tował ten proceder dopiero w drugiej połowie XVI stulecia, a bez-
pośrednim powodem zmiany wcześniejszego nieufnego podejścia 
była przeprowadzona w 1556 roku sekcja zwłok Ignacego Loyoli, 
która pozwoliła jednoznacznie i precyzyjnie określić przyczynę 
śmierci135. Zupełnie inaczej postrzegano natomiast publiczne sekcje 
zwłok przeprowadzane w celach dydaktycznych. Gdy w roku 1736 
pochodzący ze spolonizowanej szlachty pruskiej nadworny lekarz 
króla Augusta III Henryk Loelhoeffel von Loewensprung założył 
w Warszawie szkołę chirurgiczną, w której przeprowadzał demon-
stracje sekcyjne na zwłokach skazańców, okoliczni mieszkańcy 

133 Ibidem, s. 382. 
134 R. Kurek: Otwarcie zwłok jako czynność procesowa. „Prokuratura i Prawo” 

2005, nr 10, s. 134. 
135 D. Wąsik: Stosunek wielkich religii do sekcji zwłok. „Forum Teologiczne” 

2014, R. XV, s. 155.
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napadli na placówkę i wygnali wykładowcę. Po tym incydencie 
nauki anatomii zaprzestano136. 

Sporą grupę opisanych w Chronografii schorzeń stanowią takie, 
które interpretowano w kategoriach kary Bożej, przy czym, co 
ciekawe, w każdym z tych przypadków umiejscowienie choroby 
w ciele było związane z grzechem danej osoby. Kiedy więc w roku 
1698 niewidzący na jedno oko Paweł Pizowic z Kęt poślubił córkę 
mieszczanina żywieckiego, zaręczoną wcześniej z innym męż-
czyzną, „Pan Bóg za tę zdradę skarał go, że na drugie oko olsnął 
[oślepł – BSS] i tak z nią mieszkając, do śmierci ciemny został”137. 

Zgłębiając istotę owej „kary”, wspomnieć należy, iż w po-
wszechnej świadomości zaręczyny miały wówczas moc ślubu i prze- 
kreślały możliwość zawarcia związku małżeńskiego z inną osobą. 
Wprawdzie formalnie zakaz ten został zniesiony już przez Sobór 
Trydencki, był jednak tak silnie zakorzeniony w tradycji, że aż do 
roku 1773 polskie synody zobowiązywały duchownych do unie-
ważniania zaręczyn, gdy zaistnieje taka potrzeba138. Ślady owego 
braku spójności w przepisach odnajdujemy także w Chronografii. 
Opisując perypetie wspomnianego młodzieńca, Komoniecki nad-
mienia bowiem, iż gdy już zyskał przychylność panny, „do Kęt 
z nią poszedł i o ślub prosił, aby mu z nią dano. Lecz gdy tego nie 
uczyniono, w Bielsku jeden wikary z Kęt dał mu z nią ślub”139. 

Duchowni mieli więc, jak widać, problemy z interpretacją wy- 
tycznych dotyczących udzielania ślubu osobom zaręczonym z kimś 
innym, natomiast wyrok opinii społecznej był jednoznaczny – 
mężczyzna popełnił grzech, a więc spotkała go zasłużona kara. 
Utraciwszy wzrok, nie mógł już podziwiać urody swojej wybranki. 

136 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 111. Por. S. Sokół: Histo-
ria chirurgii…, s. 126. 

137 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 266. 
138 B. Stuchlik-Surowiak: Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, 

rodzina. Katowice 2007, s. 121. 
139 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 266. 
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Na podobnej zasadzie skonstruowana jest opowieść o szwaczce 
Jadwidze Mikuszowskiej, która zmarła w Żywcu w roku 1709. 
Umierając, kobieta ta skarżyła się na straszny ból w palcach prawej 
ręki, który był „z skarania Boskiego, że tą ręką często w święta 
uroczyste szyła i malowała kwiatki, przestępując przykazania 
kościelne”140. Kobieta spokojnie odeszła z tego świata dopiero 
wtedy, gdy swoją winę wyznała księdzu, a Komoniecki zakończył 
tę opowieść dobitnie umoralniającym komentarzem: „[k]tóry przy-
kład dla przestępców i gwałtowników świąt świętych w pamiątkę 
na dalszy czas napisał się”141. 

Jak pisał Zbigniew Kuchowicz, w XVII i XVIII stuleciu „spo-
tykało się wiel[u] ludzi kalekich, chodzących o laskach, kulach, 
nie mogących często w ogóle poruszać się o własnych siłach. Było 
znacznie więcej niż dzisiaj ślepców lub niedowidzących, więcej głu- 
chych, jąkających się, zezowatych”142. Lektura Chronografii opinię 
tę potwierdza. W roku 1721 odwiedził Żywiec pewien tajemniczy 
mnich eremita. Był to „kalika na ręce i nogi, mający one pokrzy-
wione, że chodzić nie mógł, tylko na kolanach chodził”143. Na te-
mat przeszłości mężczyzny (który okazał się być żonaty) oraz przy- 
czyn jego przypadłości krążyły różne opowieści, a on sam zaczął  
wszystkich przekonywać, „że mu to żona uczyniła, co go pokrzy- 
wiło”144. Komoniecki dokumentuje ponadto obecność w lokalnej 
społeczności „niemych głuszków”145 czy ludzi, którzy chodzili, 
„nachremując”146 [kulejąc – BSS], wspomina także o takich, którzy 
utracili mowę lub władzę w członkach na skutek przebytej choroby 
lub nagłego ataku. Ten ostatni stan dzisiejszy czytelnik Chronografii 
może wiązać z udarem mózgu. Takie zapewne źródło miał opisany 

140 Ibidem, s. 333. 
141 Ibidem. 
142 Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. Łódź 1975, s. 84. 
143 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 532. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem, s. 462. 
146 Ibidem, s. 243. 
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pod datą roczną 1726 przypadek misjonarza jezuity Franciszka 
Kwolka, który spowiadał ludzi w Jeleśni i nagle „idąc z spowiednice 
przez kościół i uklęknąwszy przed wielkim ołtarzem, upadł na ziem 
i jego paraliż zaraził na rękę i nogę na krzyż i mowę odjął”147. 

Brak wiedzy na temat antyseptyki skutkował licznymi zaka-
żeniami. Zapewne taki był w roku 1708 powód śmierci niejakiej 
Katarzyny Piątki, która miała „wilka” [toczeń gruźliczy; guz – BSS] 
na nodze i gdy szła do miasta „zaświerzbiało ją w nogę, w którą 
się zadrapała, a wtym wilk z rany wyskoczył, dlaczego się jej krew 
puściła”148. Kobieta natarła tę ranę błotem i zawiązała chustką, co 
skończyło się dla niej tragicznie. 

Czasem przyczyną śmierci był prawdziwy wilk, szczególnie, gdy 
zwierzę to było wściekłe. To właśnie możliwość zachorowania na 
wściekliznę stanowiła jeden z powodów opisanego w poprzednim 
rozdziale tej książki lęku przed wilkiem, takie było też zapewne 
źródło opowieści o wilkołakach149. Komoniecki wspomina o tej 
chorobie w odniesieniu do roku 1660, kiedy to Walenty Mizera, 
młodzieniec z Żywca, szedł w konkury do pewnej panny i wściekły 
wilk ukąsił go w palec. Chłopakowi udało się jednak wyleczyć. 
Niestety po siedmiu latach, w trakcie podróży do Krakowa, „na-
padła go wściekli[z]na […] i gdy go przywieziono, a matkę widział, 
zaraz umarł150. 

Na kartach Chronografii udokumentowane zostały także przy-
padki zatrucia. Bardzo sugestywny opis zamieścił autor w odnie-
sieniu do roku 1727, kiedy to w wyniku głodu spowodowanego 
nieurodzajem ludzie jedli „leda trawska i grzyby. Z których grzybów 
w milowskiej farze w jednym domu […] we wnątrzu onych jak og-
niem paliło, aż poumierali. Znowu na Zadzielu w budzie karczmie 
pojad[ł]szy [ludzie] grzybów, szaleli z nich przez kielka dni”151. 

147 Ibidem, s. 557. 
148 Ibidem, s. 322. 
149 Por. F. Lebrun: Jak dawniej leczono…, s. 140. 
150 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 203. 
151 Ibidem, s. 565. 
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Komoniecki jest przekonany, iż powodem zatrucia było spożycie 
grzybów, współczesny czytelnik zwróci jednak uwagę na początek 
tej opowieści, w którym autor zdaje relację z panującego w owym 
czasie głodu. Jak dowiadujemy się z tego fragmentu, ludzie zmu-
szeni byli wówczas jeść różne „trawska”. Jest to bardzo ważna 
wskazówka, która kieruje naszą uwagę ku innej truciźnie, jaką 
jest sporysz – grzyb pasożytujący na życie i innych roślinach tra-
wiastych152. Jak pisze Zbigniew Kuchowicz, polskie społeczeństwo 
„nękała ta straszna plaga przez cały okres baroku. Narażona nań 
była przede wszystkim ludność uboga, która w okresie głodów spo-
żywała wszelkie środki jadalne, także zanieczyszczone zboże”153. 
W wyniku zatrucia sporyszem dochodziło do silnych skurczów 
naczyń, przerwania dopływu krwi, gnicia kończyn i śmierci w mę-
czarniach. Istniała też postać drgawkowa tej choroby, charaktery-
zująca się zaburzeniami psychicznymi o charakterze halucynacji154. 

Opisane przez Komonieckiego objawy pasują do obu postaci 
zatrucia. Ich źródło mogło być też, oczywiście, takie, jak chce 
autor, jest jednak dość podejrzane, że w podobnym czasie doszło 
do zachorowań w dwóch różnych miejscach. Co więcej, ludność 
wsi i miasteczek, szczególnie biedota, potrafiła świetnie rozróżniać 
grzyby, jak również znakomicie je przyrządzać155. 

Niewłaściwe żywienie było także źródłem chorób dziecięcych, 
takich jak biegunki i pasożyty156. Wobec ich masowego występo-
wania autorzy rozmaitych dzieł o charakterze poradnikowym for-
mułowali przepisy na różnego rodzaju medykamenty, niektóre dość 
kontrowersyjne, zważywszy na wiek pacjentów. Aż pięć sposobów 
na „glisty” i „robaki”157 zamieścił w cytowanym już Składzie abo 

152 Z. Kuchowicz: Człowiek…, s. 96. 
153 Ibidem, s. 97. 
154 Ibidem, s. 96. Por. K. Górski: Sporysz w obliczu historii. W: Sprawozdania 

Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Red. A. Hutnikiewicz. Toruń 1984, s. 78. 
155 Z. Kuchowicz: Człowiek…, s. 97. 
156 Ibidem, s. 103. 
157 J.K. Haur: Skład abo skarbiec…, s. 406.
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skarbcu Jakub Kazimierz Haur. Dość istotnym składnikiem wielu 
z tych przepisów jest alkohol – piwo i wódka, a jeden z zapisów 
rozpoczyna się następująco: „[w]ziąć dobrej gorzałki przepalonej 
i nią żołądek chorego dziecięcia dobrze namoczyć”158. 

Wobec faktu masowego występowania tego rodzaju chorób dziś 
nie do końca pojmujemy istotę zapisu, który pojawia się w kro-
nice pod datą roczną 1714. Wtedy to „przydało się w Bielsku po 
świętym Janie […], że jaszczurka albo wężyk z Rozyny dziewczyny 
małej Zygfryda Foxa ze spodu z niej wybiegł”159. Trudno dociec, co 
zaintrygowało autora w tym, dość błahym przecież, wydarzeniu160, 
które w dodatku próbowano tłumaczyć nadzwyczaj rzeczowo, 
bez żadnych metafizycznych kontekstów. W ostatnim zdaniu Ko-
moniecki notuje bowiem: „[p]owiadają, że się jej to przydało z jaj 
kaczych miękko pitych”161. Przyczyną choroby dziewczynki były 
więc zapewne pasożyty, zastanawiające wydaje się jednak owo 
„powiadają”, którym – jak zostało już w tej książce wyjaśnione –  
żywiecki wójt, wzorem średniowiecznych kronikarzy, opatruje opi- 
nie pozostające w sprzeczności z jego własnymi poglądami. Czy 
w pojawieniu się owej „jaszczurki” dostrzegał więc autor coś wię-
cej niż tylko problemy jelitowe? Nigdy się tego nie dowiemy, ów 
epizod musiał być jednak dla niego z jakiegoś powodu ważny, tym 
bardziej, że bohaterka tej opowieści nie była mieszkanką Żywca, 
a dość odległego Bielska. 

Zaburzenia psychiczne

W XVI–XVIII wieku zarówno wobec osób chorych psychicznie, 
jak i upośledzonych umysłowo stosowano te same określenia, 

158 Ibidem. 
159 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 455. Por. przypis nr 9 we Wstępie do ni-

niejszej książki. 
160 Por. P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 23. 
161 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 455. 



Zaburzenia psychiczne

111

spośród których najczęstsze były następujące: „nierozumni”, „sza- 
leni”, „głupi”, „obłąkani na rozumie”, „pomieszani”, „głupawi”,  
„wariaci”, „błazny”, „duraki”, „durnie”, „półgłówki”, „przygłup- 
ki”162. Niektóre z tych stanów próbowano leczyć; remedia podaje 
na przykład niezawodny Haur, jednocześnie pouczając, iż „szaleń-
stwo” może pochodzić z natury, z „frasunku” bądź z pijaństwa163. 
W celach leczniczych autor zaleca okładanie głowy rozmaitymi spe- 
cyfikami, a jako szczególnie skuteczne wymienia: korzeń chrzanu, 
chleb posmarowany masłem i przyprawiony rutą, kminem oraz 
solą, a także mieszankę białego maku, wody rzecznej, octu win-
nego, starego wina węgierskiego i wódki różanej. Uleczyć z „sza-
leństwa” mógł także okład z… czarnej kury164. Ten ostatni sposób 
musiał być powszechnie znany, wymienia go bowiem również 
autor Compendium medicum auctum165. Na podstawie tego zbioru 
możemy ponadto uzupełnić listę proponowanych „leków” o okłady 
z dyni, jaskółek, lina i bydlęcych płuc. Sporo przepisów dotyczy też 
wywarów, w których chory powinien moczyć nogi166. 

Jako stan odbiegający od normy postrzegano także melancholię, 
przy czym w interesującym nas okresie termin ten był wieloznaczny. 
Czasem posługiwano się nim w celu nazwania choroby psychicz-
nej w ogóle167, a przykładów tej tendencji dostarcza Compendium 
medicum auctum, w którym pod hasłem O melancholii głównej 
odnajdujemy swoisty katalog różnych objawów wskazujących na co 
najmniej kilka zaburzeń psychicznych. Autor pisze więc zarówno 
o „wielomówstwie”, jak i lęku przed kontaktem z ludźmi, wymienia 
płaczliwość oraz nadmierną skłonność do śmiechu, opisuje także 

162 A. Grzywa: Jak powstało napiętnowanie i błędne rozumienie chorób psychicz-
nych? „Psychiatria” 2018, T. 15, nr 4, s. 212. 

163 J.K. Haur: Skład abo skarbiec…, s. 398. 
164 Ibidem, s. 399. 
165 [A. Wieczorkowicz]: Compendium medicum auctum…, s. 90. 
166 Ibidem, s. 89–92. 
167 T. Bilikiewicz, J. Gallus: Psychiatria polska na tle dziejowym. Warszawa 

1962, s. 47. 
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sytuację, kiedy chory boi się otrucia168. Galerię osób cierpiących 
na melancholię uzupełniają ponadto takie, które „rozumieją się 
być Bogami, królami, książęty. Insi różnych bestyi głosy zmyślają. 
Insi rozumieją się być szklanemi albo glinianemi, skąd się zawsze 
boją, żeby ich nie stłukli. Insi rozumieją się być umarłemi. Inszym 
się zda, jakby jakąś marę przed sobą widzieli. Insi rozumieją, że 
członków nie mają. Insi boją się, aby się nie zapadli. Insi się swarzą, 
drudzy się ustawicznie modlą, insi się uczą, o wojnach traktują”169. 

W niektórych tekstach termin „melancholia” zyskiwał jednak 
węższe znaczenie, zdecydowanie bliższe temu, które skłonni byli- 
byśmy kojarzyć z nim obecnie, a więc związane ze spadkiem aktyw- 
ności towarzyskiej, zadumą i smutkiem. Przyczyn tej „choroby”, 
wcale nierzadkiej w dawnych wiekach, próbowano upatrywać za- 
równo w przebytych urazach fizycznych, przede wszystkim uderze-
niu w głowę170, jak i pewnych skłonnościach charakteru, na przy-
kład chciwości, zazdrości i tendencji do ciągłego porównywania 
się z innymi171. Tak rozumiana melancholia mogła być ponadto 
wywołana problemami finansowymi albo nieszczęśliwą miłością172. 
Jako antidotum na tego rodzaju przypadłość Haur zalecał, aby  
„z ludźmi wesołemi przystojnie konwersować, muzyki słuchać, ale 
onej słuchając, nie wzdychać, ale na wesołość obrócić i cieszyć się. 
Przechadzkami się też rozrywać, co uciesznego czytać i słuchać. 
Wódki z ruty polnej przepalanej często zażywać, która oddala 
melankolią”173. 

Sporo wzmianek o melancholii odnajdujemy w Chronografii, przy 
czym zestawienie poszczególnych opisów zachowania ludzi, którzy 
rzekomo na nią cierpieli, pozwala wysnuć wniosek, iż Komoniecki 

168 [A. Wieczorkowicz]: Compendium medicum auctum…, s. 88. 
169 Ibidem. 
170 Z. Kuchowicz: Człowiek…, s. 99. 
171 J.K. Haur: Skład abo skarbiec…, s. 406. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem, s. 407. 
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nadaje temu terminowi węższe, bardziej precyzyjne, znaczenie. Wy- 
mowna pod tym względem jest na przykład notka umieszczona pod  
datą roczną 1710, dotycząca starosty nowotarskiego Józefa Wielo- 
polskiego, który „był wielki melankolik, żadną się uciechą nie za- 
bawiając, tylko w zamknieniu ustawicznym siedział a czytaniem się 
bawił, kurząc zawsze tabak; a tego nie możono od tego oderwać […].  
Tylko z jednym sługą prostym po lesie chodził mało co mówiąc, 
a ustawicznie, tak we dnie i w nocy, czytał, mało sypiając”174. 

Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo takie zachowanie odbie-
gało od trybu życia typowego szlachcica z początku XVIII wieku, 
który swój czas dzielił między aktywność militarno-polityczną oraz 
suto zakrapiane biesiady; odbierano je też zapewne jako niewłaś-
ciwe z tego powodu, iż człowiek ten pełnił publiczny urząd. 

Jednym z charakterystycznych zachowań ludzi, w odniesieniu 
do których Komoniecki posługuje się terminem „melancholia”, 
jest chodzenie bez celu. Czynił tak na przykład wspomniany już 
w tym rozdziale ksiądz Antoni Chrząszczewic, „wielki melankolik, 
który zaszedłszy w głowę, leda gdzie się wałęsał”175. W roku 1713 
przywędrowała zaś do Żywca pewna młoda kobieta w połogu, 
córka młynarza, którą „coś […] przyniosło na cmentarz ku koś-
ciołu, będącą tylko w koszuli samej […]. Której nazajutrz rano 
rozkazano z miasta dziesiątnikowi szukać, ale nie znaleziono, aż 
trzeciego dnia u Bielska się zjawiła”176. Dziwne zachowanie kobiety 
wzięło się „z melankoliej, że jej był mąż piekarz dobra ojcowskie 
rozmarnił”177. 

Kronikarz opisuje także sytuacje, kiedy melancholia zakończyła 
się samobójstwem. Takie nieszczęście zdarzyło się na przykład 
w roku 1712 w Bielsku, gdzie „białogłowa młoda, z melanko-
liej jakiejś, wyszedłszy na ogród szwagra swego, na jabłoni się 

174 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 341. 
175 Ibidem, s. 352. 
176 Ibidem, s. 438. 
177 Ibidem. 
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obwiesiła”178. Ponieważ, jak zostało już wspomniane w poprzednim 
rozdziale, samobójcy nie byli grzebani w poświęconej ziemi, także 
i tym razem, zgodnie z przyjętą procedurą, zwłoki kobiety usunął 
kat, a następnie „wywlókł za miasto i gdzie psy i zdechłe bydło 
wywłóczą, za nogi ją przywlókłszy, głowę, ręce i nogi poucinał 
i w dole wykopanym zagrzebł wszytko jej ciało”179. Ten nadzwyczaj 
drastyczny opis zapewne miał, w zamyśle autora, pełnić funkcję 
umoralniającą, skutecznie odstraszając potencjalnych samobójców 
przed popełnieniem tego grzechu. 

„[Z] melankoliej swojej w sklepiku pod kaplicą […] się 
obwiesił”180 także pewien krawiec. Było to na zamku suskim 
w roku 1722. Tym razem czytelnik nie otrzymuje jednak umoral-
niającego komentarza, ale równie typowe dla autora dopełnienie 
wzmianki o samobójstwie niezbyt stosowaną, z punktu widzenia 
współczesnego odbiorcy, informacją o kondycji finansowej nie-
szczęśnika, mającego „piniędzy dosyć, które przed obwiesieniem 
dał schować”181. Oddając sprawiedliwość autorowi, można jednak 
zauważyć, iż ów nieco kontrowersyjny dopisek nie musi być jedynie 
zwykłą ciekawostką, lecz konkretną wskazówką, iż jako przyczynę 
melancholii i popełnionego w jej wyniku samobójstwa tym razem 
należy wykluczyć problemy finansowe. 

Znacznie więcej światła na motywy postępowania samobójcy- 
-melancholika rzuca wzmianka z roku 1726, w którym „niejaki 
Żyrek Łukasz, wdowiec, obwiesił się na jabłoni, że był zrękował 
z jedną i zapowiedzi wychodziły do ślubu, a że się w tym przyja-
cielstwo naszło, z tej melankoliej obwiesił się”182. Prawdopodobnie 
chodzi tutaj o ujawnioną po ogłoszeniu zapowiedzi przedślubnych 
jakąś przeszkodę małżeńską, uniemożliwiającą zawarcie związku, 

178 Ibidem, s. 371. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem, s. 539. 
181 Ibidem. 
182 Ibidem, s. 559. 
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a cały ten zapis potwierdza wspomnianą już obserwację Haura, iż 
jednym z częstych powodów melancholii jest nieszczęśliwa miłość. 

Komoniecki próbuje także opisywać inne przejawy zaburzeń 
psychicznych, przy czym nazewnictwo, jakim się posługuje, cechu- 
je podobny brak precyzji, jak w przypadku większości omawianych 
przezeń schorzeń fizycznych. Karty Chronografii zaludniają więc 
osoby, którym „coś się stało”183, „stało się coś w głowę”184, „zaszły 
w głowę”185, „zapadły w szaleństwo, że coś się w głowie stało”186; 
autor posługuje się też łacińskim terminem mente captus187. 

Niektóre choroby psychiczne próbowano tłumaczyć opętaniem, 
przy czym odróżnienie jednego od drugiego nastręczało wiele prob-
lemów. Przykładem tego rodzaju wątpliwości jest zapis z roku 1717, 
kiedy to niejaka Agneska Naganiaczonka, „która niby opętana albo 
w głowę jej coś będąc”188, rozebrała się do naga i weszła przez okno 
do izby, w której modlił się pewien mężczyzna, po czym porwała 
święty obraz i uciekła. 

Wypadki

Oprócz rozmaitych schorzeń fizycznych i psychicznych Komoniecki 
opisuje także sytuacje, w których ludzie ulegali wypadkom, a więc 
zostawali pozbawieni zdrowia lub życia na skutek jakichś nagłych 
zdarzeń o charakterze zewnętrznym. Jedną z częstych przyczyn 
tego rodzaju nieszczęść był brak odpowiednich zabezpieczeń 
podczas prac budowlanych, przy czym na kartach Chronografii 
utrwalone zostały przede wszystkim wydarzenia, do których doszło 
podczas licznych remontów żywieckiego kościoła. I tak na przykład 

183 Ibidem, s. 282. 
184 Ibidem, s. 245. 
185 Ibidem, s. 352, 482. 
186 Ibidem, s. 568. 
187 Ibidem, s. 497. 
188 Ibidem, s. 496. 
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w roku 1584, „gdy buxtele albo stemple i rusztowanie odbierano, 
z wielkim grzmotem […] sklepienie oberwało się i na ziem 
upadło. Jerzego, mularza, do śmierci zabiło, a trzech żywych po-
łomanych spod kamienia wywlekli”189. Groźny wypadek zdarzył 
się także podczas naprawy kościelnej wieży w roku 1643. Wiatr 
strącił wówczas deskę. O prawdziwym pechu mógł mówić Tomasz 
Chwostkowic – uczeń, który akurat w tym momencie przechodził 
pod kościołem w trakcie wędrówki do szkoły i został poszkodo-
wany – ponieważ deska mu „końcem w palec wielki nogi uderzyła. 
Skąd przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu nic nie mówiąc, aż wi-
dziawszy krew, omdlał, aż go okrzesiono i co mu jest, zapytano”190. 
Niestety w wyniku tego zdarzenia chłopiec stracił palec, „bo mu go 
ta deska ucięła”191. 

Na marginesie wspomnijmy, iż działo się to w czasach, kiedy 
do tamowania krwawienia podczas amputacji kończyn używano 
rozpalonego żelaza, a w celu zabezpieczenia rany nakładano wy-
suszony żołądek bydlęcy. Operowano oczywiście bez znieczulenia; 
pierwsze wzmianki o zastosowaniu przed operacją jakichś specyfi-
ków uśmierzających ból pochodzą dopiero z roku 1726 i dotyczą 
amputacji palca króla Augusta II. Nie jest to jednak informacja 
pewna192. Być może bohater opowieści Komonieckiego uniknął 
tego rodzaju zabiegów, w każdym razie wiemy, że przeżył i po paru 
latach został księdzem. 

Do poważnego wypadku doszło także podczas wspomnianego 
już na kartach niniejszej książki pożaru kościoła i wieży w pamięt-
nym roku 1711. Ucierpiał wówczas mieszczanin Tomasz Szygała, 
któremu „blacha ognista na grzbiet upadła, aż się na ziem wywrócił 
i suknia się na nim chwyciwszy, gorzała, a on omdlał”193. Co cie-

189 Ibidem, s. 97. 
190 Ibidem, s. 177.
191 Ibidem. 
192 S. Sokół: Historia chirurgii…, s. 212. 
193 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 354–355. 
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kawe, był to jedyny człowiek, który odniósł obrażenia w wyniku 
owego pożaru, a cała ta historia z ogniem w tle zyskuje dość 
tajemniczy wymiar za sprawą pewnego ujawnionego przez autora 
szczegółu – otóż poszkodowany nosił przydomek „Szatan”. Okazji 
do poszukiwania w groźnych wypadkach nadnaturalnych sensów 
nie brakowało także w roku następnym, kiedy to, tuż po wymuro-
waniu nowego sklepienia, w trakcie nabożeństwa, „podczas Salve 
Regina […] odpadł jeden cyrkuł i upadł na kościół, gdzie ludzie 
klęczeli. Który uczynił wielki tumult i strach między ludźmi, 
Pan Bóg strzegł, że kogo nie zabił, tylko Dorotę Wieczorkową, 
pisarkę miejską w głowę uderzył”194. Do tragedii mogło także dojść 
w roku 1726, ponieważ podczas procesji w święto Bożego Ciała 
ksiądz wraz z kilkorgiem wiernych wpadł do piwnicy. Rzecz miała 
miejsce na żywieckim rynku, a „ta piwnica po ogniu dopiero na 
lat cztery zmurowana […] a tragarze wpół się przełomiły, będąc 
nabutwiałe”195. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale tym razem 
Komoniecki już całkiem wyraźnie sygnalizuje, iż „to na zły upadek 
prognostykowano”196. 

Równie częste były przypadki śmierci lub kalectwa w wyniku 
upadku z konia, co nie może dziwić w odniesieniu do czasów, kiedy 
zwierzę to stanowiło powszechny środek transportu. Tego rodzaju 
nieszczęścia były udziałem przedstawicieli wszystkich warstw spo-
łecznych. Na kartach Chronografii udokumentowany został między 
innymi upadek z konia króla szwedzkiego Karola XII na terytorium 
Rzeczpospolitej w roku 1702, w wyniku którego władca „nogę 
złomał i naruszył w sobie wnętrzności”197. O wiele mniej szczęścia 
miał ksiądz Baltazar Szumski, niegdysiejszy pleban z Rychwałdu. 
„[J]ako powiadają, na Kazimierzu w Krakowie miał [on] z konia 

194 Ibidem, s. 379. 
195 Ibidem, s. 558. 
196 Ibidem. 
197 Ibidem, s. 285. 
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spadnąć i kark zbić, skąd umarł”198. Niezwykle poruszająca jest 
także historia Krzysztofa Komorowskiego, który zakończył życie 
w wieku zaledwie dwudziestu dziewięciu lat, wskutek upadku z ko-
nia podczas polowania na zająca. Działo się to w roku 1647, w dniu 
chrztu jego córki199.

 Na podstawie pozostawionej przez kronikarza notki z dużym 
prawdopodobieństwem możemy założyć, iż do śmierci Komorow-
skiego przyczynił się alkohol, autor pisze bowiem, w nieco zawo-
alowany sposób, iż młody dziedzic „był wesół”200, a do wypadku 
doszło już po skończonej biesiadzie, kiedy szczęśliwy ojciec gości 
„daleko w pole odprowadził i pożegnawszy się z niemi, nazad 
jadąc, zająca obaczył. Którego goniąc, […] z konia spadł i karku 
naruszył”201. Żadnych wątpliwości w kwestii przyczyny nieszczęścia 
nie pozostawia natomiast lektura innego fragmentu dotyczącego 
upadku z konia, tym razem włościanina Krzysztofa Świerczka z Ry-
barzowic, który w roku 1723, „jadąc z Radzichów pijany, z konia 
w Glinny Potok wpadł i tam się zabił, aż trzeciego dnia znaleziony 
był”202. W przypadku prostego chłopa Komoniecki mógł sobie za-
tem pozwolić na większą bezpośredniość. 

Oprócz perturbacji podczas jazdy konnej zdarzały się także 
i inne wypadki spowodowane nadużywaniem mocnych trunków. 
W tej kategorii znajdą się zarówno przypadkowe zabójstwa (w roku  
1585 w Oświęcimiu Jan Olszowski „syna swego własnego z ruś-
nice, upiwszy się, zastrzelił”203), jak i wszelkiego rodzaju upadki, 
potknięcia, wpadnięcia i wypadnięcia. Kiedy niejaka Katarzyna, 
małżonka rajcy miejskiego Adama Pawluśkowicza, wracała z od- 
wiedzin u znajomego profesora zakonu bernardyńskiego, „napiw-

198 Ibidem, s. 169. 
199 Ibidem, s. 182. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem, s. 545. 
203 Ibidem, s. 99. 
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szy się wódki […] idąc po piętrze omacki na schod, a nie wiedząc 
o dziurze […] natrafiła na nię i spadła na dół i do śmierci się 
zabiła”204. W dalszej części tej historii pojawia się wątek krymi-
nalny, ponieważ wspomniany zakonnik, chcąc uniknąć kłopotów, 
nie poinformował nikogo o śmierci kobiety, tylko wraz z pewnym 
studentem, „wziąwszy onę, wywlekli aż na tył domu i na ulicy 
zostawiwszy, pozamykali drzwi, a sami się spać pokładli”205. Wię-
cej szczęścia miał cieśla Jan Tokarski, z powodu długu uwięziony 
w wieży zamkowej, który, „będąc podpity, dziurą nieostrożnie aż 
na samo dno wpadł”206, potłukł się i złamał nogę oraz żebra, ale 
przeżył. Było to w roku 1706. 

W obu notkach Komoniecki rezygnuje z roli moralizatora, 
a bardziej niż problem alkoholizmu interesuje go techniczny aspekt 
wypadków. Czytelnik dowiaduje się więc, iż dziura, do której wpa- 
dła niefortunna przyjaciółka zakonnika, powstała na skutek wy-
jęcia desek mających służyć do budowy „ołtarza na Boże ciało 
tam strojonego na statią trzecią”207, a w przypadku Tokarskiego 
„spadnienie było na siąg dziesięć, to jest łokci 30”208. Do refleksji 
na temat zgubnych skutków pijaństwa nie skłania także z pewnoś-
cią zakończenie tej ostatniej historii, autor informuje bowiem, iż 
ze swojej kontuzji wspomniany delikwent „się prędko wyleczył”209. 

Tego rodzaju optymizm znika zupełnie w opisach wypadków, 
do których, w społecznym odczuciu, doszło na skutek naruszenia 
sacrum. A zatem, omawiając przypadek niejakiego Franciszka 
Laskowica, który w roku 1677 „nieostrożnie trąciwszy w cyngiel 
albo w pióro, przestrzelił się przez żywot”210 i w wyniku owego 

204 Ibidem, s. 260. 
205 Ibidem. 
206 Ibidem, s. 309. 
207 Ibidem, s. 260. 
208 Ibidem, s. 309. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem, s. 232.
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samopostrzelenia zmarł, Komoniecki nie ma wątpliwości, iż była ta 
kara Boża, mężczyzna ów zamierzał się bowiem ożenić, tymczasem 
rodzice ofiarowali go w dzieciństwie „na służbę […] Panu Bogu 
i świętemu Franciszkowi, a tego nie przestrzegał”211. Stwórca zabrał 
więc po prostu to, co Mu się należało. Na jakiekolwiek współczu- 
cie czy zrozumienie nie mógł także liczyć komornik żywiecki Cy-
prian Pawlica, który w roku 1711, podczas kopania w ziemi, wpadł 
do głębokiego dołu i w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. 
Kronikarz kończy relację z tego wydarzenia znamiennym komen-
tarzem: „podobno go też Pan Bóg skarał, że podkopywał grunt 
do Przemienienia Pańskiego kościółka ofiarowany, ażeby insi tego 
się nie ważyli”212. Pawica zbezcześcił zatem świętą przestrzeń213, 
dlatego został ukarany. Podobnej interpretacji doczekał się wypa-
dek, do którego doszło w roku 1707, kiedy to dwaj mieszkańcy 
Skoczowa „ze żartu pomarli”214. Źródłem tej specyficznej diagnozy 
był fakt, iż mężczyźni zabawiali się, obnosząc swojego kompana 
w korycie i udając, że ten nie żyje. W pewnym momencie koryto 
upadło na ziemię i pękło, a leżący w nim człowiek dotkliwie się 
potłukł, co jego przyjaciele odebrali jako złowieszczy znak i tak  
się przestraszyli, że „jeden drugiego dnia, a drugi trzeciego pomarli 
i w jeden ich dzień pogrzebiono”215. Komoniecki nie ma wątpliwo-
ści – mężczyźni sami byli winni, ponieważ pozwolili sobie na „żart 
z Pana Boga i umarłych, za co ich Pan Bóg skarał śmiercią”216. 

Zdarzało się, że w tego typu opowieściach śmierć jawiła się jako 
konkretna, upersonifikowana postać. Taką właśnie „osobę” spotkał 
na swojej drodze „pewny człowiek”217, który w roku 1727 w Za-

211 Ibidem. 
212 Ibidem, s. 365. 
213 Por. M. Eliade: Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej. Przeł. B. Baran. 

Warszawa 2008, s. 17. 
214 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 310. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem, s. 561.
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torze odgrywał śmierć i „żarty przed ludźmi czynił”218. Tydzień 
później drogę „zastąpiła mu śmierć prawdziwa i jego ubiła i z konia 
zrzuciła”219. Notka ta przywodzi na myśl kaznodziejskie exemplum. 
Przedstawiony w niej człowiek jest bezimienny, nie o tożsamość tu 
bowiem chodzi, a o dydaktyczne pouczenie, w myśl którego igranie 
ze sferą świętości stanowi grzech najcięższego kalibru. 

Spośród udokumentowanych przez autora nieszczęśliwych wy-
padków wymieńmy jeszcze: utonięcia w studni, samookaleczenia 
nożem, postrzelenia z broni palnej. W większości tych opisów 
Komoniecki jawi się jako mistrz szczegółu, ale też zwolennik 
praktycznego podejścia do rzeczywistości, niezachwianego nawet 
w obliczu zjawisk ostatecznych, takich jak ludzka śmierć. I tak na 
przykład wzmiankę o tym, iż w sąsiedztwie żywieckiego browaru 
była studnia, „w której się dwoje ludzi utopiło”220 w roku 1677, 
kończy kronikarz niezbyt stosowną, w kontekście wspomnianej 
tragedii, informacją, iż studnię tę trzeba było zlikwidować, „a inszą 
w inszym miejscu wykopano”221. 

Bardziej niż ludzkie cierpienie zdają się autora zajmować także 
swego rodzaju ciekawostki o charakterze medycznym. Opisując 
perypetie pewnego straconego w roku 1705 zbójnika, niezwykle 
szczegółowo – można by nawet rzec, iż z niezbyt zdrową fascyna- 
cją – objaśnia on, iż w młodości mężczyzna ten „mając nóż w kie-
szeni […] gdy pasł bierki, bieżąc za niemi […] padł na ziem i przebił 
sobie niżej brzuchu bok i jelito zadnie przerżnął, które tą dziurą 
wyszło i tak zagojono jemu i musiał sobie szmatą dziurę zawsze 
zatykać dla fetoru, a od spodu mu zarosło”222. 

Nawet tak precyzyjny i analityczny umysł, z jakim mamy do 
czynienia w przypadku autora Chronografii, przyjmował oczywiście 

218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
220 Ibidem, s. 233. 
221 Ibidem. 
222 Ibidem, s. 300. 
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za pewnik istnienie zjawisk o charakterze nadnaturalnym, takich 
jak strachy i zjawy. Ponieważ, o czym była już w tej książce mowa, 
plotki na temat rzekomego upiora pojawiały się często wtedy, kiedy 
jakaś osoba zmarła gwałtowną śmiercią, nie może dziwić fakt, iż do 
ich rozpowszechniania dochodziło także w obliczu nieszczęśliwych 
wypadków. Taki charakter miało wydarzenie z roku 1670, kiedy 
to niejaka „Jadwiga, Sebastiana Hulina, mieszczanina żywieckiego, 
małżonka, z upadnienia ciężkiego na nalodku, krótko chorując, 
umarła. Po której śmierci strachy różne w domu od święta świę-
tego Mikołaja aż do Gromnic bywały”223. Kronikarz nie wyjaśnia, 
kim była ta kobieta i czy istniały jakieś inne, prócz nagłej śmierci, 
powody pozwalające wytłumaczyć obecność strachów. Bardzo zna-
mienny wydaje się jednak czas trwania owych zjawisk – ustąpiły 
one dokładnie w święto Matki Boskiej Gromnicznej. Autor ujawnia 
ponadto, iż w dniu tym „było kazanie na toż święto o gromnicach, 
że są bardzo potrzebne na wszelkie przygody, a zwłaszcza na stra-
chy pokus różnych, gdy ich w domu zaświecą”224. 

U źródeł tej historii legła, bez wątpienia, wpajana przez duchow-
nych wiara w siłę modlitwy wznoszonej do Boga za pośrednictwem 
Maryi, której symbolem, w religijności ludowej, stała się właśnie 
gromnica225. Mamy tu zatem do czynienia z kolejną przytoczoną 
przez kronikarza opowieścią, w której wyraźnie pobrzmiewają 
echa nauk płynących z kościelnej ambony; jest to zarazem ciekawy 
przykład przenikania się pogańskiej wiary w strachy i upiory z reli-
gijnością chrześcijańską226. 

Oprócz umoralniających pouczeń, medycznych ciekawostek oraz  
drobiazgowego rejestru danych o charakterze praktyczno-technicz-

223 Ibidem, s. 218. 
224 Ibidem. 
225 Z. Kupisiński: Święto Matki Boskiej Gromnicznej w religijności ludowej. „Rocz-

niki Teologiczne” 2015, T. 62, z. 9, s. 202, 206. 
226 Por. M. Bogucka: Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa 1994, 

s. 199–201. 



Narodziny dziecka

123

nym niektóre opisy nieszczęśliwych wypadków zawierają jednak 
także ślady autentycznego żalu. Gdy w roku 1709 Regina Słowiczka, 
młynarka z Jeleśni, „uślizła się pod koło, którą do śmierci zabiło, 
aż na niej stanęło”227, żywiecki wójt nie omieszkał poinformować 
czytelników, iż była to „białogłowa bardzo zacna”228. Jeszcze sil-
niejsze emocje pobrzmiewają w opisie śmierci małego Stanisława 
Gwozda z Zabłocia, który w roku 1715 usiłował ukraść mąkę 
z żywieckiego młyna. Podobnie jak jeleśniańską młynarkę, także 
i „jego pod koło wciągnęło, że aż koło na nim stanęło; którego 
aż do śmierci zabiło”229. Pomimo iż przyczyną tragedii był zamiar 
kradzieży, Komoniecki nie tylko nie potępia dziecka i nie rozpa-
truje jego śmierci w kategoriach kary Bożej, ale wyraźnie próbuje 
wzbudzić w czytelniku współczucie, pisząc, iż był to „chłopczyk 
mały”230 i „ubogi sierota”231, a do wypadku doszło „dla nieszczęs-
nego pożywienia”232, ponieważ tego roku „głód wielki na ubóstwo 
był”233. W uporządkowanym świecie żywieckiego wójta i jemu 
współczesnych, w którym śmierć, nawet ta nagła i niespodziewana, 
podlegała zwykle interpretacji w kategoriach Bożego planu (albo 
Bożej kary) zdarzały się więc także sytuacje szczególne, wykracza-
jące poza ten schemat, skłaniające do głębszej refleksji. 

Narodziny dziecka

Ciąża i poród należą, rzecz jasna, do kategorii odmiennej niż omó-
wione w tym rozdziale choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, istnieje 
jednak wyraźny punkt wspólny – w interesującym nas okresie rów-

227 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 333. 
228 Ibidem. 
229 Ibidem, s. 457. 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
232 Ibidem. 
233 Ibidem. 
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nież i one zagrożone były ogromną śmiertelnością234. Chronografia 
informację tę potwierdza, przy czym udokumentowane w niej przy-
padki śmierci dotyczą zarówno matek, jak i dzieci. Na podstawie 
lektury kroniki trudno jednak orzec, jaki był rzeczywisty odsetek 
tych zgonów, autora interesują bowiem wyłącznie możne rody 
lub rodziny zasłużone dla miasta, odnotowuje także porody pod 
jakimś względem nietypowe – na przykład narodziny trojaczków. 
Z tego względu na karty Chronografii dostała się Katarzyna Mar-
szałkowa, komornica żywiecka, która w roku 1672 „jednym poro-
dzeniem zrodziła dwu synów a trzecią córkę. Która prędko umarła, 
a za nią zaś po sześci niedzielach troje potomstwa”235. O śmierci 
„zwyczajnych” położnic oraz noworodków z kręgów chłopskich 
czy drobnomieszczańskich żywiecki wójt w ogóle nie wspomina, 
postrzegając ją najwyraźniej jako zjawisko typowe, a w związku 
z tym niezasługujące na utrwalenie w dziele. 

Wymownym świadectwem ogromnej śmiertelności dzieci w in-
teresującym nas okresie jest zapis z roku 1712, dotyczący niejakie- 
go Adama Lalika, który „z małżonką swoją […] zrodził troje bliź-
niąt […], to jest dwu synów naprzód, potym dwie córki, a tego roku 
znowu dwu synów, nie przegradzając jednym potomkiem rodzaju 
swego. A z tych żywe się wszytkie zrodziły, żyjąc jeszcze troje, 
a przedtym troje już umarły. Jakie to błogosławieństwo i obfitość 
rodzaju jego”236. Cała ta notka ma wydźwięk bardzo pozytywny, 
pomimo że gdzieś głęboko między wierszami owego peanu na cześć 
„błogosławieństwa” i „obfitości” ukrywa się informacja o śmierci 
trojga dzieci. Fakt ten nie budzi jednak w autorze żadnych emo-
cji, można odnieść wrażenie, iż został odnotowany jedynie gwoli 
statystycznej ścisłości, a najważniejszy jest komunikat, iż pozostałe 
dzieci przeżyły. Odejście dziecka z tego świata, choć w wielu 

234 Por. M. Bogucka: Staropolskie obyczaje…, s. 44. 
235 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 222. 
236 Ibidem, s. 367. 
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wypadkach postrzegane jako ogromna tragedia, stanowiło więc 
zjawisko na tyle częste, iż umiano się z nim pogodzić, szczegól-
nie, gdy w rodzinie pojawiało się dalsze potomstwo237. Jak pisze 
Maria Bogucka: „śmierć dziecka była rzeczą »zwykłą« – w sensie 
częstotliwości – w rodzinie staropolskiej. Godzono się z nią, tak 
jak z innymi dopustami losu, pocieszając maksymą ludzi głęboko 
religijnych: Bóg dał, Bóg wziął”238. 

Czasem Bóg wystawiał jednak rodziców na o wiele cięższą 
próbę. Tak było w przypadku Stefana Lubońskiego, podstaroś-
ciego żywieckiego. Jak pisze Komoniecki, był to „człowiek bardzo 
przezorny i pilny do rządu i wszytkich spraw sposobny, tylko mu 
się dzieci nie chowały”239. Pod tą enigmatyczną notką kryje się 
prawdziwy dramat – w dalszej części tekstu kronikarz informuje, 
iż Luboński stracił dziewięcioro dzieci, z których każde zmarło tuż 
po urodzeniu. Wzmiankę tę umieścił autor pod rokiem 1724, wtedy 
to bowiem rzeczony podstarości zrezygnował z pełnienia urzędu, 
najprawdopodobniej właśnie z powodu osobistego nieszczęścia. 

Śmierć noworodka nie była jednak najgorszą tragedią, jaka mo-
gła spotkać rodziców. Jako dużo bardziej przerażające postrzegano 
narodziny „monstrum”, a więc dziecka, którego wygląd zewnętrzny 
wyraźnie odbiegał od normy. Przyczyna takiego wartościowania 
związana była z faktem, iż tego rodzaju potomstwo traktowano 
jako wyraz Bożego gniewu, karę bądź zapowiedź nieszczęścia; 
społeczne odczucia były więc podobne, jak w przypadku omówio-
nych w poprzednim rozdziale tej książki narodzin wynaturzonych 
zwierząt. Między jednymi a drugimi nie czyniono zresztą specjalnej 
różnicy – aż do XVIII wieku prawo dopuszczało zabijanie takich 
dzieci; nie były one traktowane w kategoriach ludzkich240. 

237 Por. D. Żołądź-Strzelczyk: Dziecko w dawnej Polsce. Poznań 2002, s. 242–
244. 

238 M. Bogucka: Staropolskie obyczaje…, s. 73. 
239 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 549. 
240 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 167. 
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Analogii między „monstrum” ludzkim a zwierzęcym jest więcej. 
Jak odnotował Komoniecki, w roku 1708 Petronela Skorupionka, 
żona kucharza, urodziła córkę Rozalię, a po chwili „jakąś wielką 
banię skóry twardej i grubej z siebie z wielką boleścią zaledwie po-
zbyła. Którą banię rozerżnąwszy, we środku jej było monstrum albo 
dziwowisko podobne do córki […]. Z czego trzeciego dnia umarła, 
a to monstrum zakopano w ziemię”241. Podobnie postępowano, jak 
pamiętamy, ze szczątkami wynaturzonych cieląt; zakopanie ich 
miało zapobiec rozprzestrzenianiu się nieszczęścia. 

W „ludzkim” świecie znalazło się również miejsce na „gabinety 
osobliwości”, a opisany w poprzednim rozdziale przypadek ofiaro-
wania dwugłowego cielęcia żywieckiemu dziedzicowi znajduje tu 
dopełnienie w postaci „prezentu”, który trafił do rąk samego cara. 
Był to wizerunek dziecka urodzonego w Krakowie w roku 1710. 
Miało ono „dwie głowy z jednej szyje wychodzące, także ręce 
i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnione jedna w drugą. 
Z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to roz-
pruwszy, znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce. 
Które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na wi-
dok ludziom przybito”242. Jak informuje dalej kronikarz, wizerunek 
ten podziwiał między innymi sam carewicz Aleksy Romanow i to 
właśnie on kazał go wysłać carowi Piotrowi I. Nie ulega wątpliwo-
ści, iż tak duże zainteresowanie owym „monstrum” spowodowane 
było przede wszystkim chęcią oglądania curiosum, Komoniecki 
wspomina jednak, iż w grę wchodziła także motywacja polityczna 
– fakt pojawienia się w Krakowie dwugłowego dziecka był przez 
niektórych postrzegany jako prognostyk „rozdwojenia w Polsce 
panów”243 i walki o władzę królewską. 

Fragmenty Chronografii odnoszące się do początku XVIII wieku, 
obok świadectw zwyczajnej ludzkiej ciekawości czy reliktów myśle-

241 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 322. 
242 Ibidem, s. 341. 
243 Ibidem. 
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nia magicznego, utrwalają już także ślady naukowego zainteresowa-
nia fenomenem „monstrum”. A zatem, kiedy w roku 1727 pewna 
kobieta z okolic Krakowa urodziła „dwu chłopczyków z sobą 
zrośnionych o jednych wnętrznościach i sercu”244, wzięto ich „jako 
jedno monstrum do Akademiej Krakowskiej i napuściwszy spiritu 
vini dla dalszej konserwacyjej i odmalowawszy, zachowano”245. 
Rok później gdański profesor medycyny Jan Adam Kulmus, jako 
pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie, opublikował 
naukowy opis „potworka dwugłowego”, czyli dzieci zrośniętych 
klatką piersiową i brzuchem246. 

Na marginesie wspomnijmy, iż rozmaite broszurki o „mon-
strach” krążyły po Polsce już w poprzednich stuleciach, nie były 
to jednak prace naukowe, lecz kompilacje różnych plotek i prze-
powiedni. Taki charakter miał na przykład wydany anonimowo 
w roku 1578 druczek pod tytułem Prawdziwe wyobrażenie trojga 
dzieci barzo strasznych i dziwnych. Autorem był prawdopodobnie 
Joannes Theobaldus Blasius, Niemiec ze Strasburga, który w latach 
siedemdziesiątych XVI stulecia mieszkał w Krakowie247. W tekście 
tym pojawiają się opisy kilku urodzonych w Europie potworków 
okraszone rozważaniami o charakterze religijno-filozoficznym, 
w których autor przestrzega, iż tego typu narodziny „się nie dzieją 
bez pewnego obwieszczenia słusznej kaźni i prędkiej a przybliżają-
cej się odmiany na świecie”248. 

Jak zauważa Piotr Kowalski, chęć „zobaczenia, zetknięcia się  
z monstrum, choćby wysłuchania opowieści, […] ujawnia uporczywie 
tkwiącą w człowieku skłonność do igrania z niebezpieczeństwem”249. 

244 Ibidem, s. 566. 
245 Ibidem. 
246 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 116. 
247 J. Kroczak: Wstęp. W: Staropolskie przepowiednie i mirabilia. Oprac. J. Kro-

czak. Wrocław 2007, s. 7–8. 
248 [J.T. Blasius]: Prawdziwe wyobrażenie trojga dzieci barzo strasznych i dziw-

nych… W: Staropolskie przepowiednie…, s. 65. 
249 P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 163. 
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Takie było też zapewne źródło ogromnej popularności tego typu 
broszur. Co więcej, nawiązywany za ich pośrednictwem kontakt 
z curiosum był bezpieczny, dotyczył bowiem zjawisk, które w rze-
czywistości jawiły się jako obce i odległe. Sytuacja zmieniała się 
wówczas, gdy doświadczenie „monstrum” dotykało konkretnej 
osoby czy rodziny. Obok zagrożenia wynikającego z interpretacji 
tego rodzaju zdarzeń w kategoriach kary Bożej bądź przepowiedni 
pojawiał się wówczas także wstyd i poczucie wykluczenia ze wspól-
noty. Podobne emocje stały się udziałem żywieckich mieszczan, 
Ewy Mikuszowszczonki i Szczepana Miodony, których syn „piersi 
matki nie ssał, że warg i dziąseł i podniebienia w gębie nie miał, 
bo miał rozpadnione wargi […] a u nosa mu jak guzik albo kulka 
okrągła wyrosła, że ludziom wstydali się pokazać”250. Chłopiec ten 
zmarł w roku 1721. W tym samym roku stracono zbójnika Jakuba 
Targosa z Suchej. Bardziej jednak niż szczegóły jego śmierci zdaje 
się kronikarza interesować fakt, iż mężczyzna ten miał syna, który 
urodził się „nie mając oczu tylko dołki na znak ich”251. Ojciec zwał 
go „śleporodem” i nie pozwalał nikomu pokazywać, dlatego „go 
matka skryto wychowywała i gdy umarł, pogrzebła”252. 

Opieka medyczna

W czasach, które obejmuje Chronografia, szpitale były przede wszyst-
kim instytucjami dobroczynnymi o charakterze przytułków dla 
bezdomnych i ubogich, natomiast leczeniem zajmowano się tam 
wyłącznie w ramach ogólnej troski o pensjonariuszy253. Pierwsza 

250 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 532. 
251 Ibidem, s. 528. 
252 Ibidem. 
253 Z. Podgórska-Klawe: Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój hi-

storyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku. Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 9, 15, 36–42, 117. Por. J. Kowalczyk: Szpitale 
w Polsce przedrozbiorowej – na czym polegały różnice między szpitalem prepozy-
turalnym a parafialnym? „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 
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wzmianka o żywieckim szpitalu pojawia się w kronice pod datą 
roczną 1515. Wtedy to mieszczanin Marcin Halama „dom swój 
własny na szpital ubóstwu darował”254, a wybór akurat tej loka-
lizacji uwarunkowany był bliskim sąsiedztwem kościoła. Od tego 
momentu rozpoczynają się też liczne i wielokrotnie poświadczone 
przez Komonieckiego fundacje. W ramach pierwszej, poczynionej 
przez panów Komorowskich – Wawrzyńca i Jana – szpital miał 
otrzymywać corocznie po pięć złotych, co piątek po trzy bochny 
chleba, oprócz tego „od każdego waru kwartnicę piwa”255 oraz 
dziesięcinę wytyczną – czyli dziesiątą część płodów rolnych – ze 
wsi Radzichowy. W ślady dziedzicznych panów ruszyły władze 
miejskie i zaoferowały szpitalowi „pastuszy dom, z którego była 
łaźnia, aby się ubóstwo w niej umywało. Ku temu od każdego waru 
piwa miejskiego kwartnicę lekwaru [słodu – BSS] wiecznie dawać 
naznaczyli”256. 

Dalsze zapisy w kronice poświadczają, iż miasto otaczało szpital 
ogromną troską, a do grona fundatorów w późniejszych latach 
dołączali kolejni dziedziczni panowie, księża, szlachta i bogaci 
mieszczanie. Dzięki ich staraniom nieruchomy majątek szpitala 
aż do czasów współczesnych kronikarzowi powiększył się między 
innymi o dwa stawy rybne257. 

Sporo światła na zagadnienie funkcjonowania tego rodzaju 
instytucji w małych miejscowościach u początków XVIII wieku 
rzuca także przepisany przez Komonieckiego pod datą roczną 
1713 obszerny akt erekcyjny szpitala ślemieńskiego. Oprócz bardzo 
licznych nadań pieniężnych mamy tutaj nadzwyczaj szczegółowe 
wytyczne dotyczące zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, takie 

2014, R. XIII, nr 1 (24), s. 35; E. Bartkowiak: Z tradycji szpitalnictwa w dawnej 
Polsce. „Colloquia Theologica Ottoniana” 2009, nr 1, s. 113. 

254 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 60. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem, s. 428. 
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jak na przykład groch, żyto „na kluski”, owies „na żur”, „omasta”, 
„sadło”, masło, mięso i ser. Oprócz tego szpital miał otrzymać trzy 
krowy; wszyscy pensjonariusze natomiast powinni dostać „koszule 
i boty nowe jedne na rok, suknie zaś z prostego sukna i czapki na 
każde dwie lecie”258. 

Ciekawym dopełnieniem informacji na temat staropolskiego 
szpitalnictwa jest notka zamieszczona przez żywieckiego kronikarza 
pod datą roczną 1713. Dotyczy ona Zofii Dobkówny – szlachcianki, 
która „w wielkiej pobożności w szpitalu […] przez lat 30 mieszkała, 
tając rodzaj swój ślachetny”259. Swoją prawdziwą tożsamość kobieta 
wyjawiła dopiero w chwili śmierci. Wyznała wtedy, że powodem 
jej desperackiego kroku była ucieczka przed rodzicami, którzy 
usiłowali zmusić ją do zamążpójścia. W dawnych wiekach szpitale 
oferowały więc także, jak widać, bezpieczne schronienie osobom 
przeżywającym różne życiowe rozterki260. 

Oprócz przeważających liczebnie szpitali o charakterze przy-
tułków istniały także w dawnej Polsce nieliczne szpitale specjali-
styczne, na przykład psychiatryczne. O tym, jakie były wskazania 
do umieszczenia chorego w tego rodzaju placówce, pisze Haur: 
„który by dziwy stroił z uprzykrzeniem ludzi i jaką szkodę robił 
[…] na to są fundowane szpitale, gdzie według trybu i zwyczaju są 
pewne powinności należyte”261. 

Pierwszy na ziemiach polskich specjalistyczny zakład dla psy-
chicznie chorych powstał w Krakowie w roku 1534. Pierwotnie 
placówki takie znajdowały się poza murami miejskimi, czasem 
w sąsiedztwie azyli dla zapowietrzonych i cmentarzy, na których 

258 Ibidem, s. 415. 
259 Ibidem, s. 436. 
260 Ślad pierwotnego przeznaczenia kryje się już w samym słowie „szpital” (po-

dobnie jak w wielu formach obcojęzycznych). Pochodzi ono z łacińskiego domus 
hospitalis oznaczającego dom gościnny, gospodę. Por. Z. Podgórska-Klawe: Od 
hospicjum…, s. 15. 

261 J.K. Haur: Skład abo skarbiec…, s. 399. 
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chowano złoczyńców, podczas gdy szpitale o charakterze przytuł-
ków sytuowano zwykle w obrębie murów262. Opieką nad psychicz-
nie chorymi zajmowały się także klasztory263. 

W tym miejscu warto powrócić do wspomnianego już w tym 
rozdziale „melancholika” – starosty nowotarskiego Józefa Wielo- 
polskiego. Prócz szczegółów dotyczących jego zachowania, zapis 
Komonieckiego porusza również aspekt związany z opieką me-
dyczną, kronikarz informuje bowiem, iż matka kazała umieścić 
Józefa w klasztorze bernardynów; nic to jednak nie dało, zawie-
ziono go więc do majątku w Rożnowie. Wyraźnie daje tu o sobie 
znać powszechna w owych czasach tendencja do ukrywania przed 
światem osób, których psychika odbiegała od społecznej normy264. 

Niezależnie od indywidualnych życiowych doświadczeń z opieki 
szpitalnej korzystał jednak tylko wąski margines społeczeństwa. 
Reszta obywateli w przypadku problemów zdrowotnych była zdana 
na zupełnie inne formy pomocy. Na kartach Chronografii personel 
medyczny pojawia się w czterech odsłonach: „cyrulika”, „balwie-
rza”, „lekarza” i „doktora”, przy czym najwięcej razy wzmianko-
wany jest ten pierwszy.

Cyrulik był dawnym odpowiednikiem chirurga; przedstawi-
ciele tej profesji nie mieli jednak wykształcenia uniwersyteckiego, 
aż do końca XVIII wieku nauka chirurgii odbywała się bowiem 
w cechach. Oba wyrazy, chirurg i cyrulik, mają taki sam źród-
łosłów (gr. cheir – ręka oraz ergos – działanie, dzieło) i oznaczają 
„rękodzielnika”265. 

Komoniecki nie wystawia cyrulikom najlepszego świadectwa. 
Gdy w roku 1696 pisarczyk Fabian Krzyszkowski został, w trakcie 

262 Z. Podgórska-Klawe: Od hospicjum…, s. 127; T. Bilikiewicz, J. Gallus: Psy-
chiatria polska…, s. 121–122.

263 T. Bilikiewicz, J. Gallus: Psychiatria polska…, s. 120; E. Bartkowiak: Z tra-
dycji szpitalnictwa…, s. 113–114. 

264 Por. A. Grzywa: Jak powstało napiętnowanie…, s. 211. 
265 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 58, 94; S. Sokół: Historia 

chirurgii…, s. 5.
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bójki, ugodzony siekierą w głowę, wzięto go do zamku i wezwano 
właśnie tego rodzaju fachowca. Jednak po jego interwencji pacjent 
„mowę zamknął i tak nie ruszając się, leżał […]. A tego tak na 
wozie do krakowskiego grodu powieziono, lecz w drodze, nie doje-
chawszy, umarł”266. Kontakt z cyrulikiem przypłaciła życiem także 
niewymieniona z imienia „córka Kubasowa”, której w roku 1702 
„niejaki Grzegorz Piotrowski, cerulik ze wsi Nieledwi […] pozwolił 
się wól z szyi wyrżnąć, iż wielki miała i sama o to prosiła i na to 
odważyła się. Co uczyniwszy, tylko pół wyrżnął i nagle umarła”267. 
Swoje życie rychło skończył także ów niefortunny chirurg. Jak 
odnotował Komoniecki, w roku 1706 zmarł, „upiwszy się gorzałki 
[która] w nim się zapaliła”268. Ponieważ odszedł z tego świata 
będąc pijanym, nie pochowano go na poświęconej ziemi, lecz 
„na granice koniem wywleczono i zakopano”269. Dość podejrzana 
wydaje się także historia, która wydarzyła się w roku 1709. Wów-
czas, jak pisze kronikarz, „Antoni Kralowski, krawiec żywiecki, 
Macieja Czechowicza, cerulika żywieckiego, siedzącego na progu 
na ratuszu starym, gdzie mieszkał, z przeciwka w rynku z izdebki 
[…] nieostrożnie z pistoleta wystrzeliwszy, trafiwszy go w głowę, 
do śmierci zabił, iż zaraz umarł”270. Komoniecki sugeruje, iż był to 
wypadek, ponieważ jednak mężczyzna strzelał z dużej odległości 
(z przeciwległej strony rynku), nie można wykluczyć, iż strzał był 
wymierzony w konkretny cel. W kontekście wszystkiego, co zostało 
tu powiedziane o problemach cyrulików (a przede wszystkim ich 
pacjentów), bardzo łatwo można sobie wyobrazić, iż motywem tego 
działania była zemsta. 

Zdarzało się nieraz, iż cyrulik wykonywał także czynności 
balwierskie, zajmował się więc goleniem i strzyżeniem, było to 

266 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 259. 
267 Ibidem, s. 281. 
268 Ibidem, s. 305. 
269 Ibidem. 
270 Ibidem, s. 337. 
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bowiem zajęcie stałe, pewne i zyskowne271. Na taki aspekt działal-
ności często wskazywała już sama lokalizacja „gabinetu” cyrulika; 
na przykład w Chronografii pojawia się wzmianka, iż w roku 1554 
dziedziczny pan Komorowski „darował miastu łaźnią swoję włas- 
ną […] aby czerulika w niej chowano”272. Żywiecki wójt dokumentuje 
jednak także obecność balwierza (oraz „balwierczyka”273 będącego 
zapewne kimś w rodzaju praktykanta), zaznaczając jednocześnie, 
iż w jego kompetencjach mieściło się uruchamianie łaźni cztery 
razy w roku oraz stawianie baniek, puszczanie krwi i golenie274. 
Pomimo tego samego miejsca pracy, w realiach XVI-wiecznego 
Żywca balwierz i cyrulik mieli więc, jak się zdaje, odrębny zakres 
obowiązków. Na marginesie godzi się jednak wspomnieć, iż żywot 
łaźni miejskich był stosunkowo krótki; w większości miast zamy-
kano je na przestrzeni XVII wieku, postrzegając jako potencjalne 
źródło rozpusty275.

Termin „lekarz”, oznaczający w interesującym nas okresie me-
dyka z wykształceniem uniwersyteckim276, na kartach Chronografii 
pojawia się niezmiernie rzadko, co nie może dziwić w odniesieniu 
do rzeczywistości małego miasteczka, jakim był Żywiec. Trudno też 
powiedzieć, na ile precyzyjnie posługuje się autor tym określeniem, 
bowiem pojawia się ono na przykład w kontekście wypadku Pawła 
Wróbla z Jeleśni, któremu w roku 1726 drzewo zmiażdżyło nogę, 
a „lekarz zawiązawszy [ją] nieskoro odwiązał”277. Był to zabieg 
chirurgiczny, a więc raczej domena cyrulików („lekarze” zajmo-
wali się niemal wyłącznie leczeniem chorób wewnętrznych)278, ci 
zaś w początkach XVIII wieku nauki pobierali jeszcze w cechach, 

271 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 94. 
272 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 76. 
273 Ibidem, s. 105.
274 Ibidem. 
275 Z.M. Osiński: Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI–XVII wieku.  

Warszawa 2009, s. 49, 173. 
276 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 94. 
277 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 558. 
278 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 94. 
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a nie na uczelniach. Abstrahując od wątpliwości lingwistycznych, 
zabieg ten nie skończył się dla pacjenta dobrze – nogę trzeba było 
„upiłować”279, ponieważ lekarz „zepsował mu ją bardzo”280. 

Niezależnie od posiadanego wykształcenia, medycy – nawet ci 
z dyplomem uniwersyteckim – nie cieszyli się zbytnim szacunkiem 
i zaufaniem. Wśród elit szlachecko-magnackich było to spowodo-
wane przede wszystkim faktem, iż reprezentowali znacznie niższą 
pozycję niż ich możni pacjenci. Na dworach występowali zazwyczaj 
w roli sług, z którymi podpisywano czasowy kontrakt, a opieka me-
dyczna była jednym z ich licznych obowiązków281. W tym kontekście 
nie może dziwić zapis opatrzony przez Komonieckiego datą roczną 
1715, odnoszący się do problemów zdrowotnych Juliusza Sunnegha, 
grafa i pana bielskiego, który, bojąc się konfrontacji z lekarzem, ka-
zał mu najpierw, „na próbę”282, leczyć pewnego sukiennika, bowiem 
– jak pisze kronikarz – „obawiał się pan tego leczenia”283. Ponadto 
we wszystkich kręgach społecznych przez długie wieki pokutowała 
wiara, iż choroba jest karą bądź przestrogą zesłaną przez Boga i tylko 
On ma moc jej odwrócenia. Jak zauważa Karolina Stojek-Sawicka, 
„[j]eszcze w ostatnich dekadach niepodległej Rzeczpospolitej funk-
cjonowało przekonanie, że najlepszym i najbardziej skutecznym le- 
karzem jest Stwórca”284. Wszystko to poważnie umniejszało auto-
rytet staropolskich medyków, a ich liczne błędy i zaniedbania 
dodatkowo utwierdzały rzesze społeczeństwa w mniemaniu, iż naj-
roztropniej jest trzymać się od nich z daleka. Opinię tę umacniała 
literatura – formułowane przez poetów pod adresem lekarzy okreś- 
lenia „kat” i „morderca” nie należały wówczas do rzadkości285. 

279 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 558. 
280 Ibidem. 
281 K. Stojek-Sawicka: Rola i miejsce lekarzy…, s. 130.
282 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 478. 
283 Ibidem. 
284 K. Stojek-Sawicka: Rola i miejsce lekarzy…, s. 130. 
285 Ibidem, s. 128; Por. J. Kolbuszewski: Opinie poetów polskich XVII wieku 

o medycynie i lekarzach. „Archiwum Historii Medycyny” 1969, T. 32, s. 429. 
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Wobec przedstawionych tu argumentów nie może dziwić fakt, 
iż nieraz dużo chętniej niż wykwalifikowanym medykom czy 
cyrulikom powierzano swoje zdrowie rozmaitym ludowym zna-
chorom i wiejskim babom286. Wiele ich działań wynikało z wiary 
w nadprzyrodzone pochodzenie choroby, miały one w sobie zatem 
sporo z magii, często polegały na odczynianiu „uroków”287. O tego 
rodzaju praktykach wspomina także Komoniecki, a pozostawiony 
przez niego zapis stanowi jedno z wielu świadectw przenikania się 
w początkach XVIII wieku mentalności ludowej i nauki Kościoła. 
Tym razem rzecz dotyczy pewnej Zofii, zmarłej żony Franciszka 
Bydłonia z Rychwałdu, której duch w roku 1706 miał się ukazać 
Stefanowi Standerskiemu, tamtejszemu organiście. Celem tej nie-
zwykłej wizyty była prośba o pomoc modlitewną, ponieważ dusza 
kobiety nie mogła trafić do raju, a powodem tej kary był fakt, iż 
Zofia „długo w chorobie leżąc […] z namowy niewiast kazała się 
babie żegnać, a potym umarła i za to do mąk czyśćcowych na lat 
trzydzieści sześć skazana”288. Organista miał także dopilnować, 
„aby to jawnie na kazaniu ogłosić, żeby się tego żegnania ludzie 
warowali”289. Kolejna to notka, której autor nadał formę kazno-
dziejskiego exemplum; znamienny jest przy tym fakt, iż dusza ko-
biety miała się ukazać kościelnemu organiście, a jedna z jej próśb 
dotyczyła uświadomienia wszystkim wiernym w trakcie kazania, 
czym skutkuje uciekanie się do pomocy magii. 

Równie nikły poziom wiedzy medycznej prezentowały osoby, 
wobec których Komoniecki stosuje termin „doktor”. Tego niepre-
cyzyjnego określenia używano zwykle w odniesieniu do wszelkiej 
maści szarlatanów niemających wykształcenia uniwersyteckiego 

286 K. Stojek-Sawicka: Rola i miejsce lekarzy…, s. 124; J. Skalski: Medycyna 
w Polsce przedrozbiorowej, s. 106–107. 

287 F. Lebrun: Jak dawniej leczono…, s. 105; J. Skalski: Medycyna w Polsce przed-
rozbiorowej, s. 107. 

288 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 331. 
289 Ibidem. 
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ani nawet cechowego, wykorzystujących ludzką naiwność290. Byli 
to często wędrowni oszuści, przemierzający miasta i kraje, pojawia-
jący się na odpustach i jarmarkach, a ich ogromna popularność 
wynikała z faktu, iż niewątpliwą zdolność perswazji umiejętnie łą-
czyli z kuglarstwem i aktorstwem. W roku 1707 areną tego rodzaju 
popisów stał się Żywiec, a Komoniecki tak to zapamiętał:

„Tegoż roku na jarmark żywiecki […] doktór z Śląska do Żywca 
przyjechał, przyniósłszy na wielbłądzie lekarstwa swoje i obrazy 
uleczonych ludzi. Na rynku jawnie swoję umiejętność głosił i lekar-
stwa przez tłumacza prezentował, przy tym zęby bez boleści wielom 
wyruwał. Po czym wielbłąda kazał przyprowadzić, z którym sztuki 
różne przed pospólstwem czynił, także i żółwie żywe miał, a te 
ludziom pokazował. Czemu się pospólstwo dziwowało, nie widząc 
jeszcze wielbłąda i żółwi żywych i takiego doktora”291. 

Publiczne wyrywanie zębów nie było w owym czasie ewene-
mentem, już w wiekach poprzednich organizowano tego rodzaju 
pokazy, w trakcie których „dentysta” nierzadko występował w ja-
skrawym stroju, aby ściągnąć klientów292. Jako znacznie bardziej 
interesujące mieszkańcy Żywca odebrali zapewne towarzyszące 
„doktorowi” zwierzęta, których nigdy wcześniej nie widzieli. 

Cały ten ekwipunek wydaje się jednak bardzo mizerny w ze-
stawieniu z wyposażeniem „doktora” z Czech, który odwiedził 
Żywiec w roku 1712. Jego „występ” musiał zrobić na Komonieckim 
ogromne wrażenie, poświęcił mu bowiem nadzwyczaj obszerną 
i szczegółową notkę. Nic jednak dziwnego; spektakl, który się wów-
czas rozegrał, stanowił znakomicie przemyślaną kompilację treści 
religijnych, medycznych i rozrywkowych. W ramach tych pierw-
szych okoliczni mieszkańcy mogli podziwiać „obraz na żerdziach 
gór dwu […] kędy Mojżesz Boże Przykazanie odbierał i na puszczy 

290 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 106. 
291 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 314. 
292 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 72. 
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Żydzi byli […] i świętej Katarzyny ciało od angiołów pogrzebione 
leży”293, a także „srebnik jerozolimski z mienice tej, za które Chry-
stusa Pana Żydzi kupili od Judasza”294. Zapewne zamierzone przez 
„doktora” biblijne skojarzenia budziły także przeprowadzane prze-
zeń doświadczenia, polegające na zmianie właściwości wody pod 
wpływem wrzuconego do niej niezwykłego srebrnika. Przy pomocy 
równie tajemniczego proszku woda wcześniej zabarwiona została na 
czarno, ale gdy wrzucono do niej srebrnik, odzyskała krystaliczną 
czystość. „Dlatego wiele kupowało od niego lekarstwa, a najwięcej 
dla tego srebrnika”295. Prawdopodobnie per analogiam wyobrażano 
sobie własne uzdrowienie po kontakcie z ową cudowną monetą. 

Do zawierzenia „doktorowi”, a szczególnie zakupu jego „leków” 
działających „na głowę, na zęby i morzysko żywota i glisty”296, 
miały także przekonać przywiezione przezeń „obrazy różnych 
kalicznych ludzi […] a te językiem czeskim pokazował, że ich 
wyleczył, prezentując testimonia różnych panów i miast, listy na 
pergaminach pod pieczęciami”297. Skutki działania tych specyfików 
nietrudno sobie wyobrazić, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż 
znaczną część ich składu stanowiły cyna i rtęć. Przekonanie o lecz-
niczych właściwościach tej ostatniej było jednak w owych czasach 
powszechne298. 

„Doktor” oferował również inne atrakcje. „Przy tym miał małpę 
samicę, którą w skrzynce woził i ludziom prezentował”299, towarzy-
szył mu także sztukmistrz chodzący na rękach i tańczący na linie. 
Szczególnie ten ostatni występ wzbudził wielkie zainteresowanie 
i to nie tylko gawiedzi, ale nawet mieszkańców zamku, następnego 

293 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 375. 
294 Ibidem. 
295 Ibidem. 
296 Ibidem. 
297 Ibidem. 
298 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 68, 109. 
299 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 375. 
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dnia kuglarz powtórzył bowiem swoje sztuczki na dziedzińcu, „[z]a 
co od państwa dobrą kontentacyją otrzymał”300. 

Z kart kroniki nie wynika, czy dziedziczni państwo zadowo-
lili się wyłącznie oglądaniem popisów akrobaty, czy też zakupili 
od „doktora” jakieś medykamenty. W zakresie ochrony zdrowia 
mieli jednak nieco szersze możliwości niż poddani, mogli bowiem 
podróżować do słynnych uzdrowisk, a to, w przeciwieństwie do ko-
rzystania z usług „doktorów”, „cyrulików”, a nawet „lekarzy”, wią-
zało się z realną szansą podreperowania swojej kondycji. O takim 
właśnie wyjeździe pisze Komoniecki pod datą roczną 1715. Wtedy 
to jejmość Anna Wielopolska, małżonka żywieckiego dziedzica, 
„do Cieplic za Wrocław udała się, gdzie przebywszy nieco czasu, 
nazad szczęśliwie powróciła się. A te Cieplice za Nysą w Landeku 
zostają, mil od Żywca 28”301. Mowa tu o Cieplicach koło Jeleniej 
Góry, które, z racji leczniczych źródeł, zyskały popularność już 
w średniowieczu302. W XVI wieku na prozdrowotne walory polskich 
wód uzdrowiskowych zwracał uwagę między innymi słynny lekarz 
Wojciech Oczko. W swoim traktacie Cieplice tak pisał: „opatrzność 
Bożą, jeśli w czym, tedy w tych Cieplicach na ten czas obaczmy: iż 
je dał Bóg tak pożyteczne a zdrowiu ludzkiemu pomocne, że żadne 
lekarstwo […] od ludzi czynione pewnym chorobam prędszym 
a bezpieczniejszym ratunkiem być nie może”303. 

Uboższe warstwy społeczeństwa miały do dyspozycji lokalne 
„cudowne” źródła, których lecznicze działanie poświadczały roz- 
maite opowieści i legendy. W Żywcu takim miejscem była na przy-
kład kapliczka świętego Wita, zbudowana nad studnią, w której 
„woda jest […] pocieszna i na różne defekta ludzkie i bydła bardzo 
pomagająca”304. Powiadano, że dobroczynnego działania tej wody 

300 Ibidem. 
301 Ibidem, s. 460. 
302 J. Skalski: Medycyna w Polsce przedrozbiorowej, s. 76. 
303 W. Oczko: Cieplice. W: Idem: Przymiot i Cieplice. Oprac. E. Klink, A. Kryń-

ski. Warszawa 1881, s. 482. 
304 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 216. 
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doświadczył sam król Jan Kazimierz. Podobne właściwości miało 
mieć źródło, które „nazwane jest Przejrzał, iż tam człowiek niewi-
domy, omywszy się w tej wodzie, przejrzał i od tego czasu to na-
zwisko wzięło i ludzie tam się omywają i różne choroby ofiarują”305. 
Tego rodzaju miejsca u wielu osób wzbudzały znacznie większe 
zaufanie niż gabinety cyrulików i lekarzy. 

305 Ibidem, s. 366. 
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Rozdział trzeci

Człowiek i religia

Niestabilność ludzkiego życia – naznaczonego wojnami, choro-
bami, w tym przede wszystkim lękiem przed „morowym powie-
trzem”, a także powtarzającymi się z ogromną częstotliwością 
plagami klęsk elementarnych – nieustannie kierowała myśl naszych  
staropolskich przodków w stronę Boga i religii1. Na tę emocjonalno-
-uczuciową płaszczyznę nakładały się zmiany instytucjonalne 
(zmodernizowana struktura potrydenckiego Kościoła, usprawniona 
przede wszystkim przez reorganizację dekanatów, rozwinięcie sieci 
parafii i wprowadzenie w nich regularnych wizyt kanonicznych),  
które również przełożyły się na intensyfikację życia religijnego 
wiernych2. Wiek XVII nazywany jest złotym okresem duchowości 
w Polsce3. Powstają nowe fundacje klasztorne, rozwija się piśmien-
nictwo inspirowane różnymi szkołami modlitwy i życia wewnętrz-
nego. Jednocześnie dochodzi wówczas do konfrontacji wymogów 
Kościoła rzymskiego z sarmacką kulturą szlachecką, co skutkuje spe-
cyficznym modelem religijności, przejawiającym się między innymi 

1 Por. M. Bogucka: Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa 1994, 
s. 194; A. Czechowicz: Katolicyzm sarmacki. W: Humanitas i christianitas w kultu-
rze polskiej. Red. M. Hanusiewicz-Lavallee. Warszawa 2009, s. 215. 

2 Por. S. Litak: Staropolskie źródła do innowierców w archiwach kościelnych. W: 
Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej. Red. W. Kowalski, 
J. Muszyńska. Kielce 1996, s. 161–162. 

3 Por. A. Czechowicz: Katolicyzm sarmacki, s. 192. 
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w rozbudowanej, teatralnej wręcz, obrzędowości, upowszechnieniu 
i upublicznieniu pobożnych praktyk, dominacji czynnika emocjo- 
nalnego, osadzeniu katolicyzmu w formach lokalnego życia spo- 
łeczno-politycznego. Ten ostatni aspekt dostrzec można na przy-
kład w sztuce (Święta Rodzina na obrazach odziana jest w polski 
strój narodowy), obrzędowości (uroczystość ogłoszenia Maryi 
Królową Polski nosi wyraźne znamiona elekcji) czy frazeologii 
kaznodziejskiej (diabeł to „pogański hetman”, a Zwiastowanie – 
„pakta konwenta”)4. Jednocześnie, o czym była już w tej książce 
mowa, silne przywiązanie do Kościoła i religii nie wykluczało 
praktyk magicznych oraz przesądów. Jak podkreśla Maria Bogucka, 
zabobonny był zarówno wykształcony magnat bądź patrycjusz, jak 
i niepiśmienny zagrodowy szlachetka czy chłop5. 

Nie inaczej pojmuje świat Komoniecki. Jest faktem znamiennym, 
iż odniesienie do sacrum pojawia się już w pierwszych fragmentach 
Chronografii, w których autor przybliża czytelnikom etymologię 
nazwy „Żywiec” i początki funkcjonowania tej miejscowości. 
Miała ona powstać w miejscu wykorzystywanym przez pasterzy 
do wypasu świń. „Gdzie ich co rok stada wielkie zaganiali i paśli, 
i stąd […] w mieszkanie się ludzi to miejsce obróciło i od obfitości 
żywienia świni i rozlicznych w tych górach rzeczy i pożywienia 
[…] kielka chałup Żywcem nazwano”6. Ponieważ szczególnie inten-
sywnie wypasano bydło pierwszego listopada, mieszkańcy osady 
„kościół na pamiątkę tego Wszystkich Świętych zbudowali”7, wokół 

4 Ibidem, s. 192–193; M. Bogucka: Staropolskie obyczaje…, s. 195. 
5 M. Bogucka: Staropolskie obyczaje…, s. 199; Por. T. Wiślicz: Zarobić na dusz-

ne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII 
wieku. Warszawa 2001, s. 163–165. 

6 A. Komoniecki: Chronografia albo Dziejopis żywiecki. Wyd. S. Grodziski, 
I. Dwornicka. Żywiec 2005, s. 27. S. Rospond wywodzi toponim „Żywiec” od 
żywopłotu, za którym prawdopodobnie trzymano owce. Por. Idem: Słownik ety-
mologiczny miast i gmin PRL. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, 
s. 463. 

7 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 27. 
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którego wkrótce powstało miasteczko. Dzieje Żywca rozpoczynają 
się więc w momencie wzniesienia świątyni8. 

Fundacje

W roku 1701 „kosztem własnym sławnego Andrzeja Komonieckie- 
go, wójta natenczas żywieckiego i Zofijej Kalfassowiczówny, mał- 
żonków, mieszczan żywieckich”9 wystawiono na Górze Borkow-
skiej, nieopodal kamiennej Bożej Męki, niewielką kapliczkę pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W roku 1704 w miejscu 
tym wzniesiono kościół, „z małej przedtym kapliczki znacznie 
rozszerzony”10. Od tego momentu rozpoczynają się właściwe dzieje 
świątyni pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, która znajduje 
się w Żywcu do dziś dnia11. 

Motywacje fundatorów bywały bardzo różne, najczęściej jednak 
przeważał czynnik religijny – błaganie lub dziękczynienie. Był to 
rodzaj próby nawiązania intymnej relacji z Bogiem12. Wydaje się, 
iż właśnie takie, osobiste, motywy mogły lec u podstaw fundacji 
Komonieckich z 1701 roku; wnikliwa lektura Chronografii pozwala 
bowiem na wyrażenie przypuszczenia, iż był to dla ich rodziny czas 
nadzwyczaj trudny. Potwierdzenie tej opinii odnajdziemy w za-
pisach odnoszących się do roku 1716. Autor wspomina wówczas 
o wzniesieniu kapliczki na grobie swojej córki Elżbiety, „panny, 

 8 Analogiczny proces oddziaływania sacrum na otaczającą przestrzeń analizuje 
M. Eliade. Zgodnie z koncepcją rumuńskiego filozofa na świętym miejscu powsta-
je ołtarz, później świątynia, a wokół niej tworzy się osada. Zob. Idem: Sacrum 
a profanum. O istocie sfery religijnej. Przeł. B. Baran. Warszawa 2008, s. 25. 

 9 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 279. 
10 Ibidem, s. 293. 
11 Aczkolwiek w opinii autora kroniki właściwą datą erygowania kościoła był 

rok 1701 – taki zapis widnieje na dzwonie. Por. A. Komoniecki: Chronografia…, 
s. 293. Szerzej na temat dziejów tego kościoła i fundacji Komonieckich – zob.  
P. Dyrlaga: Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Żywcu. Żywiec 2015. 

12 Por. T. Wiślicz: Zarobić na duszne zbawienie…, s. 100. 
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która umarła w lat pół 14 roku 1700”13. Pod datą roczną 1700 
informacja taka nie widnieje; pomimo osobistej straty kronikarz 
najwyraźniej postanowił nie wykraczać poza przyjętą konwencję, 
zgodnie z którą dokumentował tylko i wyłącznie wydarzenia 
odbiegające od społecznej normy lub związane z życiem możnych 
rodów (przede wszystkim kolejnych właścicieli Żywca). Wiadomość 
o śmierci własnej córki „przemycił” więc niejako dopiero w notce 
znacznie późniejszej, jest jednak faktem znamiennym, iż nie po-
przestał wówczas jedynie na wzmiance o ufundowaniu nagrobnej 
kapliczki, lecz uznał za ważne utrwalenie informacji o imieniu, 
wieku, stanie cywilnym i dacie śmierci dziewczyny. Ufundowanie 
przez Komonieckich w roku 1701 kapliczki na Górze Borkowskiej 
mogło zatem mieć związek ze śmiercią ich córki Elżbiety, a na taką 
interpretację wskazuje również fakt, iż budowla została poświęcona 
Przemienieniu Pańskiemu, które w tradycji chrześcijańskiej wiąże 
się z cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. 

Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przez wiele 
lat otaczany był przez Komonieckich szczególną troską, przy czym, 
jak się zdaje, traktowali go niemal jak rodzinną kaplicę oraz miejsce 
służące nie tylko modlitwie, ale i upamiętnieniu rodu. Osobiście 
dbali też o wystrój świątyni; polichromię w jej wnętrzu wykonał 
Gabriel Komoniecki – brat Andrzeja14. Kiedy zaś w roku 1704 
z inicjatywy wójta i jego żony na kościele zawisł dzwon, został opa-
trzony inskrypcją będącą zawołaniem do świętej Zofii – patronki 
fundatorki. W tym samym roku wnętrze świątyni wzbogaciło się 
także o dwa boczne ołtarze – „świętego Jędrzeja i świętej Zofijej”15. 

13 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 481. 
14 Ibidem, s. 299. Por. P. Dyrlaga, R. Kosiński: Andrzej Komoniecki – życie 

i działalność. W: A. Komoniecki: Monumenta albo zebranie starożytnych dzieł, 
ozdób, pobożności i łask Boskich przez obraz cudowny Matki Bożej Panny Mariej 
w parochiej kościoła rychwalskiego (Rychwałda Monumenta). Wyd. P. Dyrlaga, 
R. Kosiński. Źródła do historii Ziemi Żywieckiej. T. 1: Wieki XIV–XVIII. Wolu-
men 1. Żywiec 2015, s. 23–25. 

15 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 295. 
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Gesty te wypływały, rzecz jasna, z chęci oddania się w opiekę 
świętych patronów, służyły też jednak podkreśleniu własnej pozycji 
społecznej. Jak zauważa Tomasz Wiślicz, tego rodzaju ostentacja 
stanowiła częstą motywację fundatorów16. Dodać wszak wypada, iż 
rodzina Komonieckiego zachowała w tym względzie pewien umiar, 
nie brak było bowiem w owych czasach osób, które – w zamian za 
finansową dbałość o obiekty sakralne – kazały się uwieczniać w roli 
świętych na zdobiących wnętrza malowidłach17. Sprawiedliwie także 
przyznać trzeba, że fundacje żywieckiego wójta i jego małżonki nie 
kończyły się na kościele Przemienienia Pańskiego. Na ich hojność 
mogły liczyć również kościół farny18 oraz świątynia w Milówce, dla 
której autor Chronografii ufundował relikwię świętej Anny19. Mate-
rialne wsparcie ze strony Komonieckich obejmowało ponadto dzieła 
pomniejszej natury: na przykład figurę Matki Bożej na dębowej 
kolumnie, która w roku 1705 stanęła na żywieckim cmentarzu20. 

Oprócz samego autora i jego małżonki na kartach Chronografii 
pojawia się całe mnóstwo innych fundatorów, przy czym ich pozy-
cja społeczna oraz zakres działań cechują się ogromną rozpiętością. 
Listę tę otwierają fundacje królewskie, a jako darczyńca szczególnie 
zasłużony dla Żywca i okolicznych miejscowości wyróżnia się 
Jan Kazimierz21. I tak na przykład w roku 1669, kiedy „do miasta 
Żywca ze dworem swym wielkim przyjechać był raczył”22, darował 
tamtejszemu kościołowi „obicie swoje królewskie, atłasowe, błę-
kitne, wzorzyste”23, zezwolił ponadto na budowę kościoła w Raj-
czy i z myślą o mającej powstać świątyni ofiarował kopię obrazu 

16 Por. T. Wiślicz: Zarobić na duszne zbawienie…, s. 100. 
17 Z. Kuchowicz: Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992, s. 241. 
18 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 286, 291, 299. 
19 Ibidem, s. 265. 
20 Ibidem, s. 301. 
21 Aczkolwiek wszystkie wymienione przez Komonieckiego fundacje Jana Kazi-

mierza wiążą się już z okresem po jego abdykacji. 
22 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 213. 
23 Ibidem. 
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Matki Boskiej Częstochowskiej24. Kościoły w Żywcu i okolicy wiele 
zawdzięczają także hojności kolejnych dziedziców, proboszczów 
oraz członków bractw kościelnych. Dobrodziejem mógł być jednak 
niemal każdy – w tej roli na kartach Chronografii utrwaleni zostali 
między innymi: pisarz miejski, karczmarz, młynarz, organista, koś-
cielny, snycerz, a także liczne pary małżeńskie, a nawet anonimowy 
penitent, który w roku 1710 ufundował obraz Najświętszej Maryi 
Panny w ramach pokuty za grzechy25. 

Zasadniczy wpływ na charakter fundacji miała, rzecz jasna, kon-
dycja finansowa darczyńców. Nie ulega wątpliwości, iż na kartach 
Chronografii pojawiają się w tej roli przede wszystkim osoby stosun-
kowo majętne, a nawet bardzo bogate, co autor nieraz skrupulatnie 
odnotowuje. W ten sposób scharakteryzowany został na przykład 
niejaki Marcin Ząbek, zmarły w roku 1680, „człowiek dostatni 
i chwałę Bożą miłujący”26. W kościele farnym żywieckim ufundo-
wał on mały chórek i stojący na nim pozytyw. Jeszcze hojniejszym 
dobrodziejem żywieckiej świątyni był Walenty Babilon, „którego 
bogaczem zwano”27. Obszerny zapis Komonieckiego nie pozostawia 
żadnych wątpliwości, iż ten zmarły w 1708 roku mieszczanin w peł- 
ni zasłużył na nadany mu przydomek, jego liczne fundacje obej-
mują bowiem przedmioty o znacznej wartości materialnej, takie jak 
pozłacany kielich mszalny. Autor kroniki, jak zwykle bardzo pre-
cyzyjny, nie omieszkał także wyliczyć, iż dzięki fundacji Babilona 
jeden z obrazów pokryty został srebrem, którego „w sukience Pana 
Jezusa i z krzyżem jest łutów 19½, w literach łutów 10½, w sercu 
i z gwiazdami łutów 3½, w promieniach około głowy łuty 2, 
okrom kamyków, w których łutów 2 wagi zostaje; czego wszytkiego 
summa łutów 35½ uczyni. A tego koszt wyniósł złotych 90”28. 

24 Ibidem, s. 225. 
25 Ibidem, s. 343. 
26 Ibidem, s. 240. 
27 Ibidem, s. 319. 
28 Ibidem. 
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W Chronografii nie brak także świadectw hojności znacznie 
mniej zamożnych, a nawet bardzo biednych, parafian, przy czym 
tego rodzaju przykłady wykorzystuje autor, zgodnie ze swoim 
zwyczajem, w celach wychowawczych. Taki wydźwięk ma na 
przykład wzmianka umieszczona pod datą roczną 1693, odnosząca 
się do budowy dzwonnicy kościelnej w Rajczy. Została wzniesiona 
dzięki składkom okolicznych chłopów, którzy w dodatku zmuszeni 
byli samodzielnie wykonać niektóre prace – częściowo z powodu 
oszczędności, częściowo zaś dlatego, iż mający zbudować dzwon-
nicę „fachowiec” z Niemiec okazał się pijakiem. Fragment ten koń-
czy autor dydaktycznym zwrotem do czytelnika: „[j]aka to miłość 
była tych parafianów ku swemu kościołu, niech każdy uzna”29. Na 
życzliwą pamięć kronikarza zasłużyła także zmarła w roku 1711 
Dorota Banowszczonka. Kobieta ufundowała srebrne sukienki na 
obrazy Matki Bożej oraz zasłonę na ołtarz bracki, choć było to 
dla niej ogromnym wyzwaniem finansowym, ponieważ – jak nie 
omieszkał wspomnieć Komoniecki – „tylko z kądziele a z jabłuszek 
przedawania skromnie żyła, a wszytko na chwałę Bożą obracała 
i co po niej zostało, testamentem odkazała”30. 

Omawiana notka, prócz świadectwa gorliwej pobożności ubo- 
giej mieszczanki, przynosi także informację o powszechnym w daw- 
nych wiekach obyczaju czynienia zapisów testamentowych na rzecz  
Kościoła. Nieraz przekazywano cały majątek, szczególnie, gdy testa- 
tor nie miał potomków (lub gdy z jakiegoś powodu chciał ich 
wydziedziczyć), częste były także zapisy dotyczące części posiada-
nych dóbr31. Legatów testamentowych na rzecz Kościoła dokony-
wano również w naturze, ofiarując między innymi: owce, konie, 
ule z pszczołami i, przede wszystkim, krowy. Część legowanych 
zwierząt stawała się trwałym majątkiem Kościoła i źródłem jego 

29 Ibidem, s. 253. 
30 Ibidem, s. 352. 
31 Por. T. Wiślicz: Zarobić na duszne zbawienie…, s. 101–102; B. Baranowski: 

Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku. Warszawa 1975, s. 219. 



Człowiek i religia

148   

dochodów32. Zwyczaj ten poświadcza także Komoniecki. Gdy w ro-
ku 1697 w Milówce utworzono Bractwo świętej Anny, „Jego Mość 
ksiądz pleban milowski, jako fundator i promotor najpierwszy, krów 
dziesięć swoich własnych po sobie zostawić deklarował. A paro-
chianie też niektórzy drugie dziesięć także obligowali prokurować, 
aby wszytkich było numero 20, a te aby między sąmsiady osiadłe 
były oddane, aby nigdy nie ginęły, ale od nich czynsz plebanom 
teraz i na potym będącym corocznie na święto świętego Marcina 
na kształt wyderkaffu szedł […] żeby ta liczba krów zawsze była 
i ten czynsz kościoła dochodził”33. Wielokrotnie wspominany 
przez Komonieckiego „wyderkaff” (niem. Wiederkauf ) był rodzajem 
umowy kredytowej, polegającej na tym, że jedna osoba kupowała 
od drugiej jej majątek (najczęściej nieruchomość), nie użytkowała 
go jednak, a jedynie zobowiązywała dotychczasowego właścicie- 
la do stałych świadczeń, odbieranych w określonym terminie, przez 
pewien czas lub wieczyście34. 

Jako wykonawców ostatniej woli testatorzy najczęściej wskazy-
wali najbliższych członków rodziny, ci zaś z reguły wywiązywali 
się z powierzonego im zadania. Tego rodzaju schemat został przez 
Komonieckiego zilustrowany na przykład w notce dotyczącej roku 
1671, w którym zmarł mieszczanin Mikołaj Wieczorek, rajca 
i podskarbi Bractwa Różańcowego. „A ten na testamencie na ołtarz 
wielki do kościoła Świętego Krzyża czerwonych złotych dziesięć 
naznaczył. Jakoż syn Jan Wieczorkowic to wykonał i do tego się 
przyłożył”35. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy krewni, z różnych 
powodów, nie dopełnili spoczywającego na nich obowiązku. Kiedy 
na przykład w roku 1682 zmarł w Żywcu kupiec winny Kazimierz 
Guterkowic, który „odkazał do kościoła żywieckiego testamentem 

32 T. Wiślicz: Zarobić na duszne zbawienie…, s. 101. 
33 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 264. 
34 Por. P. Dyrlaga: Kościół pw. Przemienienia Pańskiego…, s. 17, przypis 

nr 28. 
35 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 219. 
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dwa tysiąca złotych”36, fundacja ta nie została zrealizowana, gdyż 
„małżonka to utraciła”37. Niewykonanie ostatniej woli umierają-
cego mogło, jak wierzono, sprowadzić na jego rodzinę nieszczęście, 
a tacy właśnie zlekceważeni testatorzy stanowią kolejną grupę opisa-
nych przez Komonieckiego upiorów. I tak na przykład w roku 1664 
Marcin Ociepka, zięć zmarłego Wojciecha Marzeckiego, niestaran-
nie wykonał zawarte w testamencie teścia polecenie ufundowania 
dla żywieckiego kościoła obrazu świętego Wojciecha z dołączoną 
do niego tablicą, zawierającą skierowaną do świętego wierszowa- 
ną prośbę o modlitwę. Prawie wszystko zostało wykonane zgod-
nie z wolą testatora, jednak tablicy nie pomalowano. Dlatego „po 
śmierci jego strachy w kościele i domu jego się działy”38 i ustąpiły 
dopiero wtedy, gdy tablicę pomalowano, a obraz umieszczono 
w kościele. 

Wśród wyszczególnionych przez Komonieckiego fundatorów 
najliczniejszą chyba grupę stanowią kobiety. Fakt ten nie dziwi, jak 
podkreślają bowiem badacze, aktywność religijna, w tym również 
fundacyjna, oprócz zaspokajania potrzeby kontaktu z sacrum 
otwierała także przed przedstawicielkami piękniejszej płci pewną 
sferę wolności oraz swobody umysłowej, umożliwiała wyjście 
z domu i oderwanie się od codziennych obowiązków, a więc owej 
przysłowiowej „kądzieli”, przypisanej niewieście przez autorytet 
Pisma Świętego i wskazywanej jako jej kluczowy atrybut przez 
większość staropolskich kaznodziejów i moralistów39. Poprzez fun-
dacje kobiety mogły zatem realizować własne ambicje. Dlatego, jak 

36 Ibidem, s. 238. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, s. 208. 
39 Por. M. Bogucka: Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie pol-

skim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa 1998, s. 86, 105. Na te-
mat motywu kądzieli i wrzeciona w staropolskich tekstach parenetycznych, zob.: 
B. Stuchlik-Surowiak: Andrzej Frycz Modrzewski o poprawie… instytucji małżeń-
stwa. W: Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnie-
nia. Red. Ł. Cybulski, K. Koehler. Warszawa 2019, s. 150–152. 
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pisze Karolina Stojek-Sawicka, „[n]ie było chyba na terenie dawnej 
Rzeczypospolitej zakonu czy parafii, które nie zawdzięczałyby cze-
goś hojnej ręce białogłowy”40. Te najbogatsze finansowały budowę 
lub remont klasztorów oraz świątyń, natomiast mniej zamożne 
darowały ornaty czy łożyły na zakup wyposażenia kościelnego41. 
Aktywność fundacyjna kobiet nosiła w sobie często także pewien 
rys rywalizacji, ostentacji, wiązała się z chęcią zaimponowania 
innym parafiankom czy sąsiadkom. Mechanizm ten został znako-
micie zilustrowany przez Komonieckiego w notce odnoszącej się do 
roku 1697. Wówczas to Anna Burówna ufundowała srebrną koronę 
na obraz świętej Anny, swojej patronki, a wkrótce święta otrzymała 
także srebrną sukienkę, tym razem staraniem Reginy Kolasiny. „Co 
widząc [!] Ewa Jaszkowa […] drugą sukienkę na Naświętszą Pannę 
Marią dała zrobić i onę przyozdobić”42. Zapis ten sugeruje dobitnie, 
iż Komoniecki świetnie zdawał sobie sprawę z motywów działania 
trzeciej fundatorki; jako doświadczony małżonek znał zapewne 
doskonale wady i słabości kobiecej natury. 

Jednak ludzkie przywary dawały o sobie znać nie tylko 
w przypadku kobiet. Ponieważ działalność fundacyjna wiązała się 
ściśle ze sferą finansową, czasem dochodziło w tym względzie do 
sporych nadużyć, a nawet przestępstw. Na czoło wszystkich upa-
miętnionych w Chronografii oszustów wysuwa się bez wątpienia 
wspomniany już w tej książce Mikołaj Komorowski – dziedziczny 
pan Żywca, awanturnik i utracjusz, który wielokrotnie usiłował 
upłynnić fundowany przez innych (albo nawet przez siebie samego) 
majątek kościelny43. W takim kontekście wspomina go Komoniecki 
na przykład w odniesieniu do roku 1618, kiedy to dziedzic wygnał 

40 K. Stojek-Sawicka: Szlachcianki w świecie sarmackim. Jak żyły kobiety na 
dworach szlacheckich w dawnej Polsce? Warszawa 2013, s. 254. 

41 Ibidem. 
42 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 264. 
43 Por. hasło: Komorowski Mikołaj. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 13. Kra-

ków 1967–1968, s. 426–427. 
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z Żywca księdza Wojciecha Gagatkowskiego. Powodem kłótni był 
fakt, iż, gdy Komorowskiemu zaczęło brakować pieniędzy, „appa- 
raty kościelne i srebra mocą brał i zastawiał”44. Zastawił także 
srebrny krzyż oraz perłowy ornat, czemu ksiądz się sprzeciwił, dla-
tego został wypędzony. Sprawa Komorowskiego powraca ponownie 
w odniesieniu do roku 1623. Tym razem autor kroniki informuje, 
iż pan dziedziczny zastawił „apparamenta kościelne żywieckie”45. 
Był wśród nich ornat, „który sam swoim kosztem sprawił”46. Tego 
rodzaju sytuacje nie były, oczywiście, zjawiskiem powszechnym. 

Obok motywacji typowo pobożnościowej oraz chęci podkreśle-
nia swojego statusu, na aktywność fundatorów pewien wpływ miało 
także dążenie do zapewnienia sobie godnego miejsca ostatniego 
spoczynku. Na kartach Chronografii odnajdujemy wiele świadectw 
ilustrujących obyczaj grzebania zmarłych w miejscach, które za ży-
cia wspierali materialnie. Komoniecki najczęściej wymienia w tym 
kontekście murowane groby wewnątrz kościołów, w których spoczęli 
finansujący ich budowę księża lub świeccy darczyńcy. W takim właś-
nie „grobie wielkim wśród kościoła”47 pochowany został na przykład 
wspomniany już „bogacz” Walenty Babilon. Ale wzmiankowane są 
również inne miejsca. I tak na przykład, kiedy w roku 1683 zmarł 
rychwalski pleban, ksiądz Wojciech Mazurkiewicz, pochowano go 
w tamtejszej świątyni „przed ołtarzem Umęczenia na krzyżu Pań-
skiego, na który sam koszt łożył za żywota swojego48”. Kiedy zaś 
w roku 1703 zmarł niejaki Kasper Dowsilas, spoczął w żywieckim 
kościele przed ołtarzem świętego Józefa, ponieważ w testamencie 
przeznaczył na jego renowację sporą kwotę49. Darczyńców grzebano 
także w pobliżu ufundowanych przez nich obrazów i kapliczek. 

44 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 132. 
45 Ibidem, s. 138. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem, s. 319. 
48 Ibidem, s. 238. 
49 Ibidem, s. 287. 
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W zapisach odnoszących się do XVIII stulecia zaczynają się po-
jawiać wzmianki o fundacjach czynionych według „nowej mody”, 
czyli na modłę francuską. Uległa jej na przykład Konstancja Anna 
z Lubomierza Małachowska, pani na Suchej, która w roku 1704 
„ołtarz w suskim konwencie […] sprawiła i pozłocić wszytek dała 
nową modą francuską”50. Zmiany nie ominęły także kościoła w Ry-
chwałdzie, do którego w roku 1709 „puszkę srebrną pro Venerabili 
Sacramento dość dostatnią i bogatą pozłocistą w Wrocławiu nową 
modą z srebernych wot sprawiono, która kosztowała złotych 488”51. 
W ramach oszczędności przerabiano też stare paramenty liturgiczne 
na nowe. W roku 1714 w ten sposób „do kościoła rychwalskiego 
monstrancyją srebrną wszytkę pozłocistą nowej mody sprawiono, 
przerobiwszy ze starej”52, a w roku 1725 takiej „modyfikacji” pod-
dano trybularz z kościoła w Żywcu53. 

Zdarzało się także, iż inwencja fundatorów znacznie wykraczała 
poza kanony narzucone przez jakąkolwiek modę, a finansowane 
przez nich elementy wyposażenia świątyń stanowiły świadectwo 
indywidualnych, czasem bardzo specyficznych, gustów. Taki dość 
szczególny podarunek ofiarował kościołowi w roku 1706 Jan 
Pyszkowski, podstarości żywiecki. Była to drewniana głowa jelenia 
z umieszczoną między rogami złotą koroną, „w której imię Maria 
z liter przydawszy, a tę w kaplicy przed ołtarzem Najświętszej 
Panny Maryjej kazał zawiesić na sznurze”54. Pomysłowość pana 
podstarościego sięgała jeszcze dalej – na szyi jelenia umieszczony 
został następujący, zapisany złotymi literami, czterowiersz:

W piąci w koronie liter imienia Twojego 
Naświętsza Panno kładę wiek życia mojego, 

50 Ibidem, s. 291. 
51 Ibidem, s. 336. 
52 Ibidem, s. 446. 
53 Ibidem, s. 552. 
54 Ibidem, s. 308. 
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w imię tych liter z piąci talentów mnie danych 
czyniąc rachunek, pragnąc iść w poczet wybranych55. 

Wspomniane przez fundatora „talenty” nie obejmowały raczej 
poczucia estetyki i dobrego smaku, można zadać sobie także py-
tanie, na ile powodowała nim szczera religijność, na ile zaś chęć 
wyróżnienia się na tle innych, nieco bardziej konwencjonalnych, 
darczyńców. Trudno zresztą oddzielić jedno od drugiego. Omó-
wione w tym podrozdziale takie aspekty działalności fundacyjnej 
jak: ostentacja, rywalizacja, akcentowanie swojej pozycji społecznej, 
chęć zapewnienia sobie godnego pochówku czy uleganie dyktatowi 
mody pokazują bowiem wyraźnie, iż za każdą, nawet najbardziej 
pobożną, fundacją stoi przecież zawsze człowiek. 

Bractwa religijne

Jednym z ważnych przejawów życia religijnego była przynależność 
do bractw religijnych. Organizacje te istniały już w średniowieczu, 
ale ich szczególnie dynamiczny rozwój przypada na XVII i XVIII 
wiek, co było związane z reformą Soboru Trydenckiego. W tym okre-
sie nastąpił też rozkwit bractw na terenie dekanatu żywieckiego56. 

Ogromna popularność tych wspólnot, zarówno w miejskich 
jak i wiejskich parafiach, wynikała z faktu, iż obejmowały one 
niemal wszystkie dziedziny życia społeczno-religijnego. Działały 
bractwa o charakterze gospodarczym, charytatywnym, oświatowo- 
-katechetycznym, wychowawczym, stanowym oraz dewocyjnym 
i ascetycznym. Tak szeroki wachlarz możliwości pozwalał na wybór 

55 Ibidem. 
56 Sz. Tracz: Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598–1772). Kraków 

2005, s. 15, 53. Opracowanie to wyczerpująco przedstawia historię i działalność 
wszystkich bractw funkcjonujących w Żywcu oraz okolicznych miejscowościach 
od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku, w niniejszym podrozdziale ujęte 
zatem zostały jedynie wybrane zagadnienia, ściśle związane z zapisami Komoniec- 
kiego. 
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wspólnoty odpowiadającej indywidualnym potrzebom i predyspo-
zycjom. Zakres obowiązków członków poszczególnych konfraterni 
regulowały określone statuty, istniał jednak pewien zbiór powin-
ności nadrzędnych, niezależnych od charakteru danej wspólnoty, 
do których zaliczano: udział we mszy świętej, życie sakramental- 
ne, modlitwy prywatne, uczestnictwo w procesjach i różne prze-
jawy służby względem współbraci57. W bractwach religijnych były 
zrzeszone również kobiety; ta forma pobożności stwarzała im więc 
kolejną, obok aktywności fundacyjnej, szansę na oderwanie się od 
codziennej troski o przysłowiową „kądziel”58. 

Procedura tworzenia poszczególnych konfraterni rozpoczynała 
się od pisemnej prośby miejscowego proboszcza (wzmocnionej czę-
sto podpisami innych osób, w tym pana dziedzicznego), skierowa-
nej do Stolicy Apostolskiej lub do władz zakonnych posiadających 
prawo erygowania danego bractwa. Następnie grupa założycielska 
przedstawiała ordynariuszowi miejsca dokument papieski lub za-
konny, zatwierdzający bractwo, jego główne ustawy i przywileje, po 
czym ordynariusz udzielał zgody na erekcję konfraterni w diecezji. 
Procedurę kończyło uroczyste wprowadzenie bractwa do kościoła 
lub kaplicy, co bardzo często łączyło się z objęciem własnego ołta-
rza59. Była to ceremonia niezwykle podniosła, odbywająca się przy 
wtórze muzyki, wystrzałów armatnich, z wykorzystaniem licznych 
atrybutów – specjalnych strojów, chorągwi, obrazów etc. Wyraźnie 
dawała tu o sobie znać tendencja do teatralizacji praktyk religijnych. 

Dodatkowych kolorów uroczystości te nabierały pod piórem 
Komonieckiego. Jako przykład niech posłuży opis wprowadzenia 
do kościoła w Milówce Bractwa świętej Barbary w roku 1713:

„Na które wprowadzenie w Rzymie od Ojca Świętego papieża 
Klemensa XI indult apud Sanctam Mariam Maiorem […] dany jest, 

57 Ibidem, s. 15–16; J. Flaga: Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII 
wieku. Lublin 2004, s. 171. 

58 Por. M. Bogucka: Białogłowa w dawnej Polsce…, s. 103–104. 
59 Sz. Tracz: Bractwa religijne w dekanacie żywieckim…, s. 53–54. 
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za staraniem wielebnego ojca Bonawentury Borodzica, zakonnika 
[…] i przez ordynowanego umyślnie posłańca […] na Milówkę 
odniesion i z wielką radością od wielebnego Jego Mości księdza 
Jana Komonieckiego, plebana natenczas tamecznego milowskiego 
i rajczańskiego odebran, jako fundatora, promotora i dobrodzieja 
tegoż Bractwa świętej Barbary. […]. Na które wprowadzenie […] 
wyprawiła się kompania Bractwa Różańcowego żywiecka ze wszyt-
kim stanem swoim porządnym obyczajem, niosąc obrazy strojno 
ubrane i relikwie święte. Przeciwko której milowskie Bractwo świę- 
tej Anny za wieś ku pile wyszło i pięknie przywitało i […] do koś-
cioła, strzelając z działek, wprowadziło. Gdzie nieszpór odprawiw-
szy, processyja około kościoła cum Venerabili Sacramento et magno 
concursu populi była, po czym zmrokiem w noc ognia kielkanaście 
razy na radość dawano, które aż do miasta słychać było, a na dzwo-
nicy latarniami świecąc i tam śpiewania odprawując, na surmach 
i skrzypcach grano; co także świtaniem rano uczyniono”60. 

Nie był to jeszcze koniec uroczystości. Jak wspomina Komoniec- 
ki, następnego dnia poszczególne procesje brackie udały się w pole, 
gdzie czekali już przedstawiciele nowego Bractwa świętej Barbary. 
Na specjalnym postumencie stała tam figura patronki zrobiona 
z papieru. Następnie odegrano scenkę teatralną, której ważnym 
punktem był wierszowany dialog braci z dwóch konfraterni – świę-
tej Barbary i świętej Anny – dotyczący istoty nowej wspólnoty. 
Ostatnią fazą uroczystości był pochód członków poszczególnych 
bractw do kościoła (na czele niesiono wspomnianą papierową fi-
gurę), w którym odprawiono mszę świętą i procesję61. Relację z tego 
wydarzenia kończy autor wierszem, zapewne własnego autorstwa:

O szczęśliwa Milówko, a nad wszytkie fary, 
że od Boga odbierasz takie wielkie dary, 
mając Bractwo prześwięte, jedno świętej Anny, 

60 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 419–421. 
61 Ibidem, s. 421–422.
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a drugie zaś wprowadzasz męczennice panny 
znowu świętej Barbary dla śmierci godziny 
szczęśliwej, a tak zasnął każdy brat bezwinny. 
Co wszytkiej szczęśliwości największy fundament 
gdy umierając, przyjmie Naświętszy Sakrament. 
Przy tym i śmierć szczęśliwa, grzechów odpuszczenie 
stanie się, coć potrzeba, już wszystko zbawienie62. 

Ten słaby pod względem literackim utwór przynosi ciekawą 
informację dotyczącą funkcjonowania konfraterni: ich rola, prócz 
dbania o duchowy wzrost braci w życiu doczesnym, obejmowała też 
opiekę w godzinie śmierci oraz po niej. Członkowie tych wspólnot 
zobowiązani byli do uczestnictwa w pogrzebach współbraci i od-
mawiania modlitw. We wszystkich bractwach w intencji każdego 
zmarłego członka w dzień pogrzebu należało odprawić mszę świętą 
śpiewaną. Gdy zmarły nie pozostawił funduszy na ten cel, opłatę 
uiszczano z kasy brackiej63. 

Na czele każdego bractwa stał zarząd, który z reguły tworzyli: 
rektor, prezes, dyrektor, a czasem wyznaczony przez biskupa mo-
derator. Prócz tego wybierano: sekretarza, pisarza, kapelana oraz 
zelatorów świeckich lub duchownych, którzy często byli pomocni-
kami dyrektora. Pewne uprawnienia mieli także starsi członkowie 
bractwa64. 

Najstarszym bractwem żywieckim było Bractwo Różańca 
Świętego. Komoniecki wspomina o jego uroczystej introdukcji do 
kościoła farnego w notce odnoszącej się do roku 1608. Dokonało 
się to „z wielkim konkursem ludu pospolitego a radością Państwa 
Żywieckiego”65. Członkowie tego bractwa zobowiązani byli do ży-
cia w miłości i bojaźni Bożej, nieustannego oddawania się w opiekę 
Maryi oraz naśladowania Jej. Od wpisującego się w szeregi tej wspól-

62 Ibidem, s. 422. 
63 J. Flaga: Bractwa religijne w Rzeczypospolitej…, s. 177. 
64 Sz. Tracz: Bractwa religijne w dekanacie żywieckim…, s. 61. 
65 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 120. 
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noty oczekiwano gotowości do częstego spowiadania się i przyjmo-
wania komunii świętej (przynajmniej raz w miesiącu i w święta 
maryjne). Należało także, co zrozumiałe, odmawiać różaniec. Od 
członków konfraterni różańcowej wymagano ponadto codziennego 
rachunku sumienia, pozdrawiania Matki Bożej rano, wieczorem i na 
głos dzwonów, uczestniczenia w mszach świętych brackich (szcze-
gólnie w święta maryjne, nade wszystko w święto Matki Boskiej 
Różańcowej), udziału w procesjach (w razie nieobecności trzeba 
było wysłać swojego zastępcę) oraz mszach świętych za zmarłych 
współbraci, dawania jałmużny, nawiedzania chorych, przestrze-
gania nakazu postu i publicznego biczowania się w Wielki Piątek. 
Ta ostatnia praktyka została zilustrowana na kartach Chronografii 
w odniesieniu do roku 1715, kiedy to w kościele przed głównym 
ołtarzem „Bractwo w kapach dyscyplinę czynili”66. Członkowie 
konfraterni różańcowej zobligowani byli także do popularyzowania 
wśród ludu modlitw, książek i broszur o tematyce religijnej oraz do 
przybliżania prawd wiary. Jeszcze więcej obowiązków spoczywało 
na barkach osób pełniących w bractwie jakieś funkcje67. 

Żywiecka kronika znakomicie oddaje dynamikę rozwoju po-
szczególnych bractw. Lektura tego tekstu pozwala na sformułowa-
nie wniosku, iż obok stałych, niezmienianych przez dziesiątki lat, 
wymogów i obyczajów istniały także takie, których praktykowanie 
zależało od rozmaitych zewnętrznych okoliczności. W przypadku 
Bractwa Różańca Świętego takim zanikającym obyczajem była na 
przykład niedzielna procesja wokół żywieckiego rynku. Inicjatorem 
tej praktyki był proboszcz Krzysztof Anderski, po ośmiu latach mu-
siano jej jednak zaniechać, gdyż na rynku rozkładali swoje kramy 

66 Ibidem, s. 457. W świetle kroniki Komonieckiego widać jednak wyraźnie, 
iż skrajne praktyki pokutne nie przez wszystkich były akceptowane. Gdy w roku 
1710 pojawił się w Żywcu zakonnik rodem z Lublina, który chodził boso, żył 
z jałmużny i biczował się przed każdym świętym obrazem oraz kapliczką Bożej 
Męki, ludzie dziwili się „jedni pobożności, drudzy głupstwu jego”. Ibidem, s. 343. 

67 Sz. Tracz: Bractwa religijne w dekanacie żywieckim…, s. 66–68. 
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zagraniczni kupcy, organizowano też jarmarki, na które zjeżdżali 
luteranie, dochodziło więc do zamieszek68. 

W roku 1708, w związku ze stuleciem introdukcji Bractwa Ró-
żańca Świętego, odbyła się w Żywcu wielka uroczystość, w której 
uczestniczyli członkowie kilku okolicznych konfraterni. Wyda-
rzenie to ściągnęło do miasteczka i do kościoła tłumy wiernych; 
jak zwykle skrupulatny autor Chronografii wyliczył, iż „do siedmi 
tysięcy kommunikantów samych narachowano”69, musiano też 
„konfessjonały z kościoła powystawiać dla tumultu wielkiego”70. 
Nic jednak dziwnego; tego rodzaju uroczystości, prócz przeżyć 
o charakterze duchowym, dostarczały też niezapomnianych wra-
żeń estetycznych. Komoniecki wspomina więc, iż oświetlono cały 
kościół, grano na surmach i kotłach, a procesjom poszczególnych 
bractw towarzyszyły widowiska teatralne:

„Bractwo Naświętszej Panny Maryjej Szkaplerskie rychwalskie 
przybyło, prowadząc między sobą w processyjej swojej persony 
przystrojone różnie, jako to diabłów dwu, których angioł różańcem 
pokrępowanych prowadził, potym drugi angioł śmierć z kosą i mór 
trzymający miotłę i trupią głowę, w kajdanach okute i sznurem 
powiązane wiódł. Znowu Tatarów, Turków okowanych kielkunastu 
ubranych szło, za któremi Vindicta Dei albo Gniew Boży, miecz 
krwawy trzymający w jednej ręce, a w drugiej trzy strzały, szedł”71. 

Wymowa tego przedstawienia była jednoznaczna: Maryja ze 
słynącego cudami obrazu w Rychwałdzie uchronić miała Polskę 
przed rozmaitymi plagami, takimi jak najazd Turków i Tatarów 
oraz mór. 

Prócz wspomnianych już bractw w dekanacie żywieckim 
funkcjonowały również następujące: Aniołów Stróżów, Szkaplerza 
Świętego, Trójcy Świętej, Paska Rzemiennego, Różanego Wianka, 

68 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 265–266.
69 Ibidem, s. 324. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
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świętej Anny, świętego Józefa i świętego Izydora72. To ostatnie, 
jak zaznaczył autor kroniki, przeznaczone było „dla parafianów 
rolników i prostaków”73. Zyskało jednak ogromną popularność 
i zrzeszało wielu członków z całej Żywiecczyzny, wśród których 
był także sam Komoniecki74. Wpisał się w szeregi tej konfraterni 
w roku 1721, co potwierdzają istniejące do dziś dokumenty75. Nale-
żał ponadto do Bractwa Różańca Świętego i choć katalogi wpisów 
do tej wspólnoty nie zachowały się76, stosowne informacje można 
odnaleźć w samej kronice. Kiedy w roku 1722 członkowie tegoż 
bractwa udali się z pielgrzymką do Częstochowy, autor Chronogra-
fii zapisał: „z klasztoru częstochowskiego trzy Bractwa tameczne 
[…] przeciwko nas [!] wyszły”77. Użyty zaimek stanowi wymowne 
świadectwo bezpośredniego uczestnictwa żywieckiego wójta w opi-
sywanych wydarzeniach. 

Pielgrzymki

Pozostawiony przez kronikarza opis pielgrzymki do Częstochowy 
w 1722 roku jest bardzo obszerny i pełen barwnych szczegółów. 
Utrwalił on liczne detale, widać wyraźnie, iż wydarzenie to zrobiło 
na nim ogromne wrażenie. Pomimo niewątpliwych przeżyć o cha-
rakterze duchowym, płynących z możliwości obcowania z sacrum, 
Komoniecki pozostał jednak w pełni sobą, uwzględniając szereg 
informacji o charakterze praktyczno-ekonomicznym. Z punktu 
widzenia autora, który nadzwyczaj dokładnie opisał akcesoria nie-

72 Sz. Tracz: Bractwa religijne w dekanacie żywieckim…, s. 54–59. W swoim wy-
liczeniu autor pomija Bractwo Różanego Wianka, o którym Komoniecki wspo-
mina w kontekście pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 1612. Zob.  
A. Komoniecki: Chronografia…, s. 126. 

73 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 518. 
74 Sz. Tracz: Bractwa religijne w dekanacie żywieckim…, s. 98. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 540. 
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sione przez członków bractwa, ważny okazał się więc na przykład 
fakt, iż znalazła się wśród nich tablica z herbem Żywca, „dosyć 
wielka i wspaniała, w której było srebra grzywien trzy i łotów 5, 
kosztująca na złotych 150”78. Szczegół ten, nieco kuriozalny w kon-
tekście pobożnej pielgrzymki, rzuca jednak sporo światła na sposób 
myślenia żywieckiego wójta (i w ogóle człowieka z przełomu XVII 
i XVIII wieku), dla którego tego rodzaju wyliczenia stanowiły 
przejaw lokalnego patriotyzmu i dumy ze wspaniałości własnego 
miasta. Jeszcze wyraźniej widać to we fragmencie, w którym autor, 
wymieniwszy poszczególne elementy wspaniałego wyposażenia 
uczestników żywieckiej pielgrzymki, podsumowuje ten opis sło-
wami: „[k]tórej kompaniej wszędzie lud się nadziwić nie mógł, że 
tak okryta, ozdobna w obrazy była i także w apparament kościelny, 
nie wierząc, aby to z jednego kościoła było”79. Nieuniknionym 
aspektem takich uroczystości był więc pewien element rywalizacji, 
tendencja do porównywania się z innymi, chęć popisania się. Pozy-
tywną stroną tego rodzaju emocji było bez wątpienia zacieśnianie 
więzi społecznych oraz integracja w obrębie jednego miasta, brac- 
twa czy parafii. 

Liczba pielgrzymek na Jasną Górę szczególnie wzrosła od roku 
1717, kiedy to nastąpiła koronacja obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej – pierwsza taka ceremonia na ziemiach polskich80. Jak 
pisze Komoniecki, „[i] z Żywca kompania ludzi tamże była”81, przy 
czym także i w tym przypadku bardziej niż religijny wymiar uro-
czystości zdaje się go interesować oprawa widowiskowo-muzyczna, 
w ramach której przewidziano „wielki tryumf i strzelanie z ar-
mat, przez całą oktawę i lamp wielu zapalania na wieży każdego 

78 Ibidem. 
79 Ibidem, s. 541. 
80 A. Jackowski: Rozwój pielgrzymek w Polsce. W: Przestrzeń i sacrum. Geografia 

kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie 
ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych. Red. A. Jackowski. Kraków 1995, s. 24. 

81 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 500. 
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wieczora i wszędzie w każdym oknie klasztoru tego […]. I brama 
tryumfalna była ex opposito kaplice Naświętszej Panny zrobiona 
i malowana, także panegirykami przyozdobiona”82. Komoniecki 
wyraźnie jednak zaznaczył, iż w uroczystościach tych nie uczestni-
czyły żywieckie bractwa. W tekście nie pojawia się również żaden 
ślad indywidualnej obecności autora Chronografii. 

Obok Częstochowy na skreślonej piórem Komonieckiego mapie 
pielgrzymkowej znalazły się też inne miejsca kultu, takie jak: Kal-
waria (od XIX wieku znana jako Kalwaria Zebrzydowska)83, Kęty, 
Myślenice, Łodygowice i Rychwałd. Udawano się także poza granice 
Rzeczpospolitej, do Frydka na Śląsku84. Udział w pielgrzymkach, 
szczególnie gdy w grę wchodziły odległe ośrodki, wiązał się jednak 
ze sporym nakładem kosztów i sił, dlatego nie była to forma poboż-
ności dostępna dla każdego. W odniesieniu do realiów Żywiecczy-
zny autor Chronografii wyraźnie stwierdza: „rzadko pielgrzymami 
tuteczni rodacy bywali”85. 

Wymownym potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są zamiesz-
czone w kronice opisy pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ten 
założony przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 
ośrodek pątniczy był pierwszą na ziemiach polskich kalwarią, a więc 
zespołem kaplic stanowiących odzwierciedlenie w lokalnym kraj- 
obrazie miejsc w Jerozolimie związanych z Męką Pańską86. Dzięki 
precyzyjnym wyliczeniom Komonieckiego – nie tylko opisującego 
poszczególne pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale także in-
formującego, który z kolei raz udawano się w to miejsce – możemy 
przyjąć, że między pierwszą (w roku 1612) a drugą (w roku 1634) 

82 Ibidem. 
83 A. Jackowski: Rozwój pielgrzymek w Polsce…, s. 21. 
84 Por. Sz. Tracz: Bractwa religijne w dekanacie żywieckim…, s. 121. 
85 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 485. 
86 E. Bilska: Przemiany kulturowych i religijnych funkcji kalwarii w Polsce. W: 

Przestrzeń i sacrum…, s. 214–215; I. Sołjan: Karpaty jako region pielgrzymkowy. 
W: Przestrzeń i sacrum…, s. 179; Por. D. Wereda: Diariusz podróży Stanisława Sa-
muela Szemiota. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2004, T. 1, s. 51. 
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pielgrzymką upłynęły aż dwadzieścia dwa lata. Znacznie częściej 
pielgrzymowano do pobliskiego sanktuarium w Rychwałdzie. 
Początki kultu związanego z tamtejszym cudownym wizerunkiem 
Matki Bożej przypadają na 1644 rok, kiedy obraz ten podarowała 
rychwałdzkiemu kościołowi Katarzyna Grudzińska, dziedziczka 
Państwa Ślemieńskiego. W 1658 roku parafia żywiecka zorganizo-
wała pielgrzymkę do Rychwałdu, w której uczestniczyły ponad dwa 
tysiące osób. W jej trakcie ogłoszono Matkę Bożą Rychwałdzką 
patronką Ziemi Żywieckiej87. 

Jako szczególnie spektakularne, ale też kosztowne i niebez-
pieczne, jawiły się zawsze pielgrzymki zagraniczne, na przykład 
do Rzymu. Pątnicy udający się do Wiecznego Miasta wzbudzali 
więc w lokalnej społeczności podziw i szacunek88. Jednym z nich 
był Jan Kantor albo Dąbrowski, kramarz z Żywca. Komoniecki 
wspomina o nim trzykrotnie, za każdym razem podkreślając jego 
niezwykłą religijność. Musiał to być w oczach kronikarza ktoś 
naprawdę wyjątkowy, na kartach Chronografii znalazła się bowiem 
jego bardzo obszerna charakterystyka, obejmująca nie tylko aspekt 
charakterologiczny, ale i fizyczny. Czytelnik dowiaduje się więc, 
iż był to „człowiek statury wysokiej, nosa z twarzą podłużnego, 
oczy bystrych przyczerniałych i brwi zawiesistych, mając włosy na 
głowie podłużne, blisko samych ramion tykające i brody z wąsami 
na piersi rozłożystej; które włosy jako w pół siwizną gęsto zarosłe 
były, ze statecznością twarzy każdemu był przyjemny. A suknią na 
sobie z szarego sukna prostego i z skórkami baraniemi podszytą 
nosił i prosto chodził”89. Opis ten stanowi swoisty ewenement, 
w kronice brak jest bowiem tak dokładnych portretów, nie wy-
łączając władców i dziedziców; jakiś rys osobowości Kantora (bo 
chyba nie wyłącznie jego religijność) musiał jednak spowodować, 

87 I. Sołjan: Karpaty jako region pielgrzymkowy, s. 184. Por. A. Komoniecki: 
Chronografia…, s. 200. 

88 B. Baranowski: Życie codzienne małego miasteczka…, s. 209. 
89 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 496. 
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iż kronikarzowi w sposób szczególny zależało na jego literackim 
unieśmiertelnieniu. Co ciekawe, charakterystykę tę umieścił autor 
pod datą roczną 1717, a wówczas Kantor nie żył już od trzydzie-
stu siedmiu lat. Dziejopis wspomina o nim jednak w kontekście 
wzmianki o obrazie, przed którym mężczyzna często się modlił, 
a który później ozdobił żywiecki kościół pod wezwaniem Przemie-
nienia Pańskiego. Nie byłby to pierwszy przykład zaburzenia przez 
autora chronologicznego układu kroniki i umieszczenia wzmianki 
o danej osobie w notce wykraczającej poza ramy jej życia. Podobnie 
postąpił on, jak pamiętamy, w zapisie dotyczącym córki – infor-
macja o śmierci dziewczyny znalazła się w Chronografii dopiero 
w notce dotyczącej wzniesienia na jej grobie kapliczki. 

Kantor odwiedził Rzym dwa razy; można jednak odnieść wra- 
żenie, iż także w tym przypadku dużo bardziej niż sama pielgrzym- 
ka i jej walory duchowe zajmuje Komonieckiego aspekt praktyczny 
i rozmaite ciekawostki. Tym razem jako szczególnie interesujący 
odnotował on środek transportu pątnika. Z Rzymu do Żywca męż-
czyzna powrócił na ośle i potem zwierzę to „u niego na Kwietną 
Niedzielę pożyczano dla Salwatora, który we processyjej między 
chłopiętami szkolnemi ubrany na nim jechał, reprezentując cere-
monią Chrystusa Pana”90. Skrupulatny i kolekcjonujący barwne 
szczegóły dziejopis nie omieszkał także dodać, iż osioł został na-
stępnie wywieziony do Nowego Targu i sprezentowany pewnemu 
księdzu, który był krewnym Kantora91. 

Jeszcze rzadziej pielgrzymowano do Jerozolimy. Komoniecki 
nadmienia o takich wyprawach sporadycznie i w większości nie 
dotyczą one mieszkańców Żywiecczyzny. Wyjątek stanowi pewien 
niewymieniony z nazwiska „wielebny ksiądz Andrzej z Żywca, […] 
żołnierz hierozolimski, który był w Hieruzalem i tam ten tytuł 
otrzymał”92. Autor wspomina o nim pod datą roczną 1521. Nieco 

90 Ibidem, s. 220. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem, s. 62. 
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więcej szczegółów odnajdujemy w informacjach odnoszących się 
do czasów współczesnych kronikarzowi. Utrwalił on na przykład 
pobyt w Żywcu w roku 1710 ormiańskiego subdiakona, który na 
rękach miał wytatuowane znaki świadczące o pobycie w Ziemi 
Świętej, w tym między innymi: herby jerozolimskie, postać Chry-
stusa Zmartwychwstałego, piejącego kura i głowę świętego Jakuba. 
Dla mieszkańców Żywca były to wystarczające dowody odbycia 
pielgrzymki, jak pisze bowiem Komoniecki, mężczyzna ten „był 
w poszanowaniu u ludzi i hojną mu jałmużnę dawano”93. 

Ruch pielgrzymkowy wyraźnie przybiera na sile w drugiej po- 
łowie XVII wieku, zyskując jeszcze większą intensywność w stu-
leciu XVIII94. Nawet zagraniczne miejsca kultu stają się wówczas 
dostępne szerzej, aczkolwiek nadal nie powszechnie. O elitarności 
tego rodzaju pielgrzymek dobitnie świadczy uwaga, którą żywiecki 
wójt umieścił w notce z roku 1720. Powrócił wtedy do Żywca nie-
jaki Seweryn Owsiankowic, „który w Rzymie był i przez lat trzy 
po włoskiej ziemi wszędzie po świętych miejscach bywał z inszymi 
pielgrzymami”95. Fakt ten musiał wzbudzić w lokalnej społeczności 
spore poruszenie, Komoniecki zaznaczył bowiem, iż ludzie dziwili 
się, „aby taki prostak tak daleko był i te miejsca nawiedzał”96. W po-
wszechnej świadomości pielgrzymki zagraniczne nadal stanowiły 
zatem przywilej przedstawicieli wyższych warstw społeczeństwa. 

Istniała także druga strona tego zjawiska, jaką było odbywa-
nie pielgrzymek per procura. Już w czasach średniowiecza wielu 
możnych korzystało ze sposobności obarczania trudami pielgrzy-
mowania swoich zastępców. W późniejszych wiekach zwyczaj ten  
zyskiwał coraz większą popularność i wykształciła się nawet od- 

93 Ibidem, s. 342. 
94 Por. A. Borkowski: Uwagi o „turystyce religijnej” w epoce baroku. W kręgu 

„Diariusza” Stanisława Samuela Szemiota. „Inskrypcje” 2018, R. VI, z. 1 (10), 
s. 235. W stuleciu XVIII zaczyna pielgrzymować także coraz więcej kobiet. Zob. 
M. Bogucka: Białogłowa w dawnej Polsce…, s. 177. 

95 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 523. 
96 Ibidem, s. 523. 
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rębna grupa „zawodowych” pątników, którzy zarabiali w ten 
sposób na życie97. Praktyka ta nie była obca także mieszkańcom 
Żywca, o czym świadczy kronikarski zapis z roku 1723. Wówczas 
to dziedziczka Anna z Lubomierza Wielopolska dwunastu ubogim 
„sprawiła suknie białe z sukna wałaskiego, na których krzyże czer-
wone z sukna na kształt karawaki z boku przyszyte były i ubiory 
spodnie każdemu dawszy, do Frydku ich na nawiedzenie tam 
obrazu Naświętszej Panny Mariej na słupie z kamienia stojącej na 
Świątki wyprawiła w intencyjej swojej, offiarując się tam w swojej 
chorobie”98. Jak zatem widać, już samo posiadanie odpowiednich 
zasobów finansowych czyniło z człowieka pielgrzyma.

Kult obrazów słynących cudami

Ze zjawiskiem pielgrzymek ściśle wiąże się zagadnienie kultu obra-
zów uznawanych za cudowne. Nabyte w kramie, gdzie wisiały jako 
towar, czy zamówione u malarza, wizerunki rozpoczynały swój 
święty żywot przeważnie w domu, czasem w przydrożnej kapliczce, 
a w przypadku odpowiedniej klasy i rozmiarów – w kościele. Ich 
kult inicjowało najczęściej świadectwo jednego czy kilku czcicieli, 
którzy wiązali z nimi jakieś swoje życiowe doświadczenia (głównie 
uzdrowienie). Na uznanie danego obrazu za cudowny wpływały 
również niezwykłe okoliczności jego odnalezienia – na przykład 
wyłowienie z rzeki czy wykopanie z ziemi, a także przekazywane 
z ust do ust opowieści o nadnaturalnych fenomenach, takich jak 
pojawienie się na płótnie łez, potu czy krwi99. 

Wizerunki żyją własnym życiem również na kartach Chrono-
grafii. Jako godny kronikarskiej wzmianki uznany został więc na 

97 J. Chélini, H. Branthomme: Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijań-
skich. Przeł. E. Sieradzińska, M. Stafiej-Wróblewska. Warszawa 1996, s. 166–167. 

98 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 547. 
99 J. Kracik: Staropolskie spory o kult obrazów. Kraków 2012, s. 95–110. 
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przykład fakt, iż obraz „trzasnął” w chwili śmierci właściciela100, 
inny miał moc leczenia bólu głowy (rzecz dotyczyła matki 
Komonieckiego)101, przed kolejnym nagle zapaliły się świece102, a na 
jeszcze innym zaczęły drżeć i dźwięczeć srebrne sukienki103. Tego 
rodzaju wydarzenia zwykle były szybko rozgłaszane; przede wszyst-
kim próbowano zainteresować nimi miejscowe duchowieństwo, 
najczęściej rozpoczynano także starania o umieszczenie wizerunku 
w jakimś godnym miejscu104.

W powszechnym przekonaniu nieumiejętne odczytanie nad-
naturalnych fenomenów i zlekceważenie obowiązku przeniesienia 
cudownego obrazu do świątyni mogło mieć tragiczne konsekwen-
cje105. Dał temu wyraz także Komoniecki, utrwalając pod datą 
roczną 1697 przypadek dwóch córek Jakuba Młynarskiego, które 
były w posiadaniu starego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Przez wiele lat nic niezwykłego się nie działo, natomiast pewnego 
razu „przytrafiło się, że łzy z oczu na kształt oleja z tego obrazu 
występowały”106. Kobiety nie zorientowały się jednak, iż mają do 
czynienia z cudem i codziennie wycierały te krople, myśląc, że 
ich przyczyną jest wilgoć. Zostały za to srodze ukarane – wkrótce 
ciężko zachorowały. Nie był to jednak koniec niezwykłych zjawisk; 
siostry „objawienie przez sen otrzymały, iż się im dzieciątko małe 
pokazało i rzekło: »pomrzecie w tej chorobie, jeżeli tego obrazu do 
kościoła nie oddacie«”107. Dziewczęta opowiedziały o cudzie swo-
jemu spowiednikowi, jednak on też początkowo zlekceważył nakaz 
przeniesienia wizerunku do kościoła. Uczynił to dopiero wówczas, 
gdy również i jego dosięgła choroba. 

100 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 443. 
101 Ibidem, s. 352. 
102 Ibidem, s. 558. 
103 Ibidem, s. 367. 
104 J. Kracik: Staropolskie spory…, s. 96–100. 
105 Ibidem, s. 129. 
106 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 259.
107 Ibidem.
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Podobne perypetie stały się udziałem przodków Andrzeja Ko-
monieckiego. Jak dowiadujemy się z kart Chronografii, na plebanii 
w Łodygowicach znajdował się obraz przedstawiający Maryję 
z Dzieciątkiem. Wisiał na ścianie przez wiele lat, zniszczony i za-
pomniany. Pewnego razu zachorował siostrzeniec miejscowego 
plebana, również duchowny, ksiądz Jakub Ficzkowic i, gdy spał, 
wizerunek miał do niego przemówić, nakłaniając go do modlitwy. 
Odmówiwszy ją, kapłan wyzdrowiał. Naprawił obraz, a następnie 
podarował go swojemu szwagrowi, Janowi Komonieckiemu – ojcu 
Andrzeja. Od tej pory widywano na płótnie krople potu, a rodzina 
autora Chronografii zaczęła doświadczać rozmaitych nadnatural-
nych zjawisk. Siostra jego ojca dwukrotnie miała sen, w którym 
przestrzegano ją, „aby ten obraz do kościoła dano, bo jak nie 
będzie dany, dom ten zgore”108. Malowidło zaniesiono więc do koś-
cioła parafialnego w Żywcu, jego kult chyba się jednak nie rozpo-
wszechnił, zamiast w centralnym miejscu umieszczono je bowiem 
we framudze przy ołtarzu Świętej Trójcy, a wkrótce przeniesiono 
do peryferyjnego kościoła świętego Marka. Obszerną relację na ten 
temat umieścił autor pod datą roczną 1656109. 

Jak zatem widać – wobec sporej liczby opowieści o rzekomych 
cudach i w obliczu natarczywego nieraz wymuszania przez wier-
nych decyzji o przeniesieniu obrazu do świątyni – duchowni musieli 
zachowywać dużą ostrożność, na którą dodatkowo wpływała świa-
domość rozdźwięku pomiędzy ludową a oficjalną, zatwierdzoną 
przez Kościół, definicją cudu. Najwięcej kontrowersji budził kult 
wizerunków maryjnych, które, za sprawą prostej, niepogłębionej 
teologicznie, religijności, otaczane były często większą czcią niż 
wyobrażona na nich Osoba, co w efekcie prowadziło do swoistej 
rywalizacji między czcicielami poszczególnych obrazów110. 

108 Ibidem, s. 199. 
109 Ibidem. Por. J. Kracik: Staropolskie spory…, s. 96–97. 
110 J. Kracik: Staropolskie spory…, s. 123. Por. P. Zwoliński: Kult obrazu Matki 

Bożej Studziańskiej w XVII–XIX w. „Łódzkie Studia Teologiczne” 1996, nr 5, s. 257. 
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Czasem wobec takich samozwańczych praktyk duchowni rea-
gowali bardzo kategorycznie. Pod datą roczną 1678 opisał Komo-
niecki zaciekły konflikt między księdzem a pewnym pielgrzymem, 
nocującym swego czasu w Pietrzykowicach u jakiegoś gospodarza, 
który ulokował go w stodole. Przez szpary w deskach gość miał 
widzieć cudowne światło bijące od rosnącej nieopodal lipy. Uznał, 
że było to objawienie Maryi, własnym kosztem zbudował więc 
w tym miejscu prowizoryczną kapliczkę, zamówił też u malarza 
kopię obrazu Matki Boskiej Studzieńskiej. W dalszych fragmentach 
notki Komonieckiego pojawia się wątek sensacyjny, doszło bowiem 
do konfrontacji pielgrzyma i żywieckiego proboszcza, który nie 
pozwolił na wzniesienie budowli i umieszczenie w niej obrazu, co 
więcej – urządził zajazd na kapliczkę w celu jej zniszczenia (jak 
pisze autor – „kazał wozem zajechać i tę kletę rozchybać”111), 
a uzyskane deski wykorzystał do remontu kościoła w Żywcu. Nie-
fortunne malowidło zostało natomiast umieszczone w pobliskich 
Radziechowach. 

Cała ta opowieść stanowi niezwykle ciekawe świadectwo przeni-
kania się wierzeń pogańskich i chrześcijańskich – wszak kluczowym 
motywem jest tutaj lipa, od której rzekomo biła cudowna poświata. 
Drzewo to pełniło ważną rolę w praktykach kultowych dawnych 
Słowian, wyznaczało przestrzeń świętych gajów, miało chronić 
przed demonami, było wykorzystywane w wielu obrzędach ma-
gicznych. Lipy uważano za drzewa żeńskie, poświęcone boginiom 
i nimfom, grzebano pod nimi kobiety. Po przyjęciu chrześcijaństwa 
wierzenia te zostały zespolone z kultem Maryi; w tradycji ludowej 
lipa była traktowana jako Jej mieszkanie, stąd obyczaj wieszania 
wizerunków Matki Bożej na gałęziach tego drzewa112. Przywołana 
przez Komonieckiego historia stanowi świadectwo długiego trwa-
nia w kulturze ludowej wierzeń i praktyk pogańskich. 

111 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 233. 
112 J. Kotarska: Co lipie do wierszów? Drzewa arkadii ziemiańskiej. W: Literacka 

symbolika roślin. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1997, s. 6–13; K. Moszyński: 
Kultura ludowa Słowian. T. 2: Kultura duchowa. Cz. 1. Warszawa 1967, s. 529–530. 
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Lektura Chronografii nie pozostawia wątpliwości, iż sam Komo-
niecki był gorliwym czcicielem cudownych obrazów, szczególnie 
tych znajdujących się w Żywcu i okolicach, a rozpowszechnienie 
informacji na ich temat uważał za swój kronikarski obowiązek. 
Pomimo ostatecznego niepowodzenia akcji przeniesienia do żywiec- 
kiej świątyni obrazu z plebanii w Łodygowicach wzmiankę o tym 
wydarzeniu kończy więc autor wyznaniem: „[o] tym obrazie dla-
tego napisałem, że gdyby kiedy do pociechy objaśnienia przyszedł, 
wiedziano o nim tę relacyją”113. 

W opinii żywieckiego wójta społeczno-religijny awans malowid- 
ła należącego do jego familii był więc nadal możliwy. Podobna 
nadzieja przyświecała mu w kontekście opisanych pod datą roczną  
1673 perypetii wizerunku Chrystusa znajdującego się w żywieckim  
kościele Świętego Krzyża. Jak zaświadcza kronikarz, o obraz ten 
niezbyt gorliwie dbano, nie był nawet oprawiony, nie miał też 
w świątyni swojego stałego miejsca, lecz nieustannie go przeno-
szono, „nawet nade drzwiami kościoła tego starego z pola był 
przybity”114. Zainteresowano się nim dopiero przed uroczystością 
Bożego Ciała, wtedy też dodano mu prowizoryczną ramę. Wów-
czas nagle zauważono, że obraz płacze błękitnawymi łzami. Wy- 
darzenie to wywołało w lokalnej społeczności wielkie porusze- 
nie i natychmiast powiadomiono o nim żywieckiego proboszcza, 
a także pewnego jezuitę oraz księdza będącego prezydentem 
Bractwa Różańcowego. Z ich inicjatywy przeniesiono malowidło 
do kościoła farnego, umieszczono je także w solidnej drewnianej 
ramie. Z dalszych fragmentów opisu możemy jednak wywniosko-
wać, iż związane z obrazem cuda nie powtarzały się, podzielił on 
bowiem los innych podobnych dzieł sztuki i został przeniesiony 
do kościoła Świętego Krzyża, gdzie umieszczono go we framudze 
bocznego ołtarza. Komoniecki nie wątpi jednak w możliwość po-

113 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 199. 
114 Ibidem, s. 223. 



Człowiek i religia

170   

nownego uaktywnienia się wizerunku, kończąc odnośny fragment 
Chronografii stwierdzeniem: „relacyją tego obrazu opisałem, żeby 
wiedziano o nim tę sprawę, bo któż wie, jeżeli pan Bóg w tym 
obrazie cudu albo pociechy jakiej kiedy nie pokaże, w czym szkoda 
tej wiadomości zakopywać”115. 

W zapisie tym uwagę zwraca świadomość autora, iż przedsta-
wione wcześniej cuda dokonały się za sprawą Boga, a nie samego 
obrazu. W czasach Andrzeja Komonieckiego przekonanie to nie 
było wcale powszechne, a nagminna tendencja do personifikowania 
religijnych wizerunków przejawiała się nawet w tak absurdalnych 
praktykach, jak „karanie” ich (na przykład poprzez rąbanie, biczo-
wanie albo wystawianie na mróz) za niespełnienie modlitewnych 
próśb116. Wypada się zatem zgodzić z opinią Jana Kracika, który 
stwierdza, iż żywiecki wójt był „bardziej światłym chrześcijaninem, 
niż mnóstwo jego ziomków”117.

Obok malowideł, które – wobec braku dostatecznych świadectw 
ich cudowności – kończyły swój żywot w bocznych ołtarzach, 
a nierzadko także na strychu kościoła czy plebanii, na kartach 
Chronografii opisane zostały również obrazy, których kult dalece 
wykraczał poza obręb jednej parafii, miasta, a nawet państwa. 
Największe szanse na społeczny i religijny awans miały wizerunki 
otaczane czcią przez znamienite osobistości – królów czy możno-
władców. Z nimi też wiązało się najwięcej legend, przekazywanych 
z ust do ust przez kolejnych czcicieli. Spektakularny przykład takiej 
opowieści przytacza Komoniecki we fragmencie kroniki opatrzo-
nym datą roczną 1711. Wówczas to Marianna Wielopolska wypo-
życzyła żywieckiemu kościołowi, na prośbę duchowieństwa, obraz 
Najświętszej Maryi Panny, „który z sobą zawsze woziła i przed nim 
się modliwała, otrzymując różne pociechy”118. Autorytet kancle-

115 Ibidem, s. 224. 
116 J. Kracik: Staropolskie spory…, s. 125. 
117 Ibidem, s. 97. 
118 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 349. 
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rzyny koronnej, siostry królowej Marysieńki, wpłynął, jak widać, 
na odwrócenie utartego w takich przypadkach schematu postępo-
wania – tym razem to nie właścicielce obrazu, lecz duchowieństwu 
zależało na możliwości jego wystawienia w kościele. Zadziałało tu 
zresztą nie tylko nazwisko Wielopolskiej, gdyż, jak głosiła utrwa-
lona przez Komonieckiego legenda, wspomniany wizerunek Maryi 
miał wcześniej jeszcze bardziej utytułowanych właścicieli. Należeli 
do nich: Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III So-
bieski. Do rąk tego pierwszego władcy obraz miał trafić w cudowny 
sposób, ponieważ wcześniej był w posiadaniu moskiewskiego cara, 
jednak pewnego razu, gdy malowidło przewożono karetą, „konie 
[…] wielkim pędem porwawszy się, ten obraz […] do polskiego 
obozu, gdzie sam król stał w namiocie, przywiozły”119. Car za-
żądał zwrotu swojej własności, ale Jan Kazimierz, „pobaczywszy 
cudowną sprawę Matki Bożej”120, kazał zawieźć do moskiewskiego 
obozu kopię, a sobie zostawił oryginał. 

Spośród wszystkich opisanych w Chronografii obrazów na 
pierwszy plan wysuwa się wspomniany już wizerunek Matki Bożej 
z sanktuarium w Rychwałdzie, którego historię oraz liczne przy-
kłady związanych z nim cudów dokumentuje autor ze szczególnym 
zaangażowaniem. Podobnie jak wizerunek jasnogórski przedstawia 
on typ wyobrażeń Maryi z Dzieciątkiem zwanych Hodegetrią121. 
Określenie to wywodzi się z greckiego słowa hodos oznaczającego 
drogę. Maryja na tego rodzaju obrazach jedną ręką (najczęściej lewą) 
podtrzymuje Jezusa, drugą zaś wskazuje Go jako drogę do Ojca122. 
Zanim wizerunek Maryi trafił do kościoła w Rychwałdzie, jego kult 
rozwijał się na zamku w Ślemieniu w najbliższym otoczeniu później-

119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
121 A. Zwiercan: Powstanie kultu obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej (1644–

1772). „Nasza Przeszłość” 1972, T. 37, s. 103. 
122 J. Sprutta: Ikony Matki Bożej Hodegetrii. „Salvatoris Mater” 2008, nr 10/1, 

s. 125–126. 
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szej ofiarodawczyni – Katarzyny primo voto Komorowskiej, secundo 
voto Grudzińskiej. Po przekazaniu ikony krąg jej czcicieli szybko 
i znacznie się poszerzył123. Niewątpliwie spory wpływ na taki stan 
rzeczy miał fakt, iż gorliwą propagatorką kultu, szczególnie w jego 
początkowej fazie, była osoba wysoko urodzona, dziedziczka Pań-
stwa Ślemieńskiego, późniejsza starościna średzka. Podobnie jak 
w przypadku Marianny Wielopolskiej także i tutaj kluczową rolę 
odegrała więc pozycja społeczna właścicielki i jednej z pierwszych 
czcicielek obrazu. Znamienne są również jego dalsze losy – umiesz-
czony pierwotnie w bocznym ołtarzu, został następnie w roku 
1689 przeniesiony „do wielkiego, nowo wystawionego”124. Jak pisze 
Komoniecki, dokonało się to nadzwyczaj uroczyście; malowidło 
„z kościoła wyniósłszy, chwalebnie na tryumfalny wóz postawiono 
i nad kościół polem processionaliter z konkursem wielkim ludu wo-
żono i w kościół z tryumfem wielkim, śpiewaniem, dzwonieniem 
i strzelaniem w wielki ołtarz wstawiono. Który wóz triumfalny 
persony świetno ubrane ciągły i należycie prowadziły”125. Wize-
runki słynące cudami przebywały zatem zwykle drogę odwrotną 
niż wytwory sztuki sakralnej, których kult się nie rozpowszechnił –  
od niezbyt eksponowanych lokalizacji w bocznych ołtarzach do 
centralnego miejsca w świątyni. 

Pierwszy odnotowany w Chronografii cud, który dokonał się za 
sprawą modlitw przed obrazem Matki Boskiej Rychwałdzkiej, dato-
wany jest przez Komonieckiego na rok 1647. Wtedy to szlachetnie 
urodzona pani Elżbieta z Bibersztyna Karska dostrzegła podczas na-
bożeństwa, że wizerunek dziwnie się mieni. Nikomu nic jednak nie 
powiedziała, lecz wkrótce miała sen, w którym ukazała się jej świet-
lista białogłowa i rozkazała, by Elżbieta rozgłosiła ludziom swoje 
widzenie. Kobieta tak też uczyniła i od tej pory zaczęła doświadczać 
rozmaitych dobrodziejstw: najpierw została uleczona z nowotworu, 

123 A. Zwiercan: Powstanie kultu…, s. 104–105. 
124 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 248. 
125 Ibidem. 
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później do zdrowia wróciła jej córka, wiele łask otrzymał także mąż 
Elżbiety126. Dalej kult szerzył się już błyskawicznie: w tym samym 
roku, za sprawą Matki Boskiej z rychwałdzkiego obrazu, ciężką 
chorobę pokonał Piotr Samuel z Grudna Grudzieński. Nie był to 
wszak jedyny cud, którego doświadczył ów szlachcic. Jak informuje 
Komoniecki, wcześniej wizerunek do niego przemówił, zwracając 
się z kpiącym pytaniem: „[w]szak ty obrazom nie wierzysz, cóż się 
do nich uciekasz?127”. Inny niedowiarek – Krzysztof Mrzygłodowic 
– został przywołany do porządku w równie spektakularny sposób: 
w obrazie ukazała mu się pochmurna twarz, która zniknęła dopiero 
wówczas, gdy zmówił litanię do Najświętszej Panny Maryi128. 

W Chronografii wiele jest fragmentów dokumentujących fakt 
wyjątkowej czci, jaką mieszkańcy Żywiecczyzny, w tym sam autor 
kroniki, otaczali swoją patronkę. Szczególnym świadectwem kultu 
wizerunku Matki Boskiej Rychwałdzkiej jest jednak inna praca 
autorstwa Komonieckiego, mianowicie Monumenta albo zebranie 
starożytnych dzieł, ozdób, pobożności i łask Boskich przez obraz cu-
downy Matki Bożej Panny Mariej w parochiej kościoła rychwaldskiego 
(Rychwałda Monumenta). W 2015 roku tekst ten został wydany z rę-
kopisu przez Przemysława Dyrlagę i Rafała Kosińskiego129. Dzieło 
składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi rejestr niezwykłych 
łask, jakich w poszczególnych latach doświadczały rozmaite osoby 
za wstawiennictwem Matki Boskiej Rychwałdzkiej, druga natomiast 
ma formę obszernej pochwały cudownego obrazu. Należy ponadto 
odnotować fakt, iż to właśnie w tym tekście zawarł autor bardzo 
dużo informacji autobiograficznych, co dla badaczy Chronografii 
nie jest bez znaczenia. Przede wszystkim żywiecki wójt zwierza się 
tu ze szczególnej więzi łączącej go z Matką Bożą z rychwałdzkiego 
wizerunku, która od lat obdarza wyjątkowymi łaskami całą jego 

126 Ibidem, s. 183. 
127 Ibidem, s. 184. 
128 Ibidem. 
129 Por. przypis nr 14 w niniejszym rozdziale. 
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rodzinę. Na dowód autor przytacza wydarzenie z roku 1681, kiedy 
to on sam, jako zawodowy malarz i pozłotnik, złocił organy w ry-
chwałdzkim kościele. W tym samym czasie jego żona miała sen, 
w którym wydawało jej się, że klęczy przed cudownym obrazem 
i prosi Najświętszą Panienkę o opiekę nad nią i mężem. Wtem zo-
baczyła schodzącą z obrazu Maryję, która zwróciła się do niej tymi 
słowami: „[n]ie turbuj się niewiasto. Ja się za tobą przyczynię do 
Syna mego i za męża twego, że cię nie opuszczę […] i twój mąż nad 
inszych tu będzie”130. Jak podsumował Komoniecki, wszystko to się 
sprawdziło, „albowiem to małżeństwo tak Pan Bóg ubłogosławił, 
że w fortunie będąc i więcej niż przez lat 50 z sobą w małżeństwie 
żyjąc i mieszkając, i dziatek dziewięcioro mając, z których wnuków 
50 oglądali, a z tych zaś prawnuków 10 do krztu świętego nosili, 
przeżywszy oboje lat 70 w równym wieku i sędziwości doczekali, 
a nadto pomieniony mąż jej na urzędzie wójtowskim w mieście 
Żywcu więcej niż przez 40 lat […] zostawał i nad inszych wybrany 
był. Co wszytko to Najświętszej Pannie Mariej w obrazie tym 
i przyczynie Jej przypisował i na pamiątkę tego, i tej łaski Bożej na-
pisano jest”131. Jak zatem widać, zarówno osobiste, jak i zawodowe 
sukcesy wiązał Komoniecki ze wstawiennictwem Maryi, czując się 
przez Nią wybrany nie tylko do roli ojca rodziny, ale także wójta, 
wobec takiej interpretacji trudno więc było podważać zasadność 
jego zasiadania na tym urzędzie przez długie lata. 

W opinii autora Rychwałda Monumenta Maryja z cudownego 
wizerunku prowadziła go wszak nie tylko w sensie ogólnoludzkim 
i społecznym, ale także jak najbardziej dosłownym, wskazując mu 
drogę w ciemności i podczas niepogody. Doświadczył tego między 
innymi w roku 1686, kiedy wracał nocą, podczas burzy, z Łodygo-
wic, gdzie bawił u pewnego księdza. Zgubił drogę, w dodatku go 
„coś w wodzie wodziło132” i nie mógł trafić do brzegu. Zaczął się 

130 A. Komoniecki: Monumenta…, s. 102. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem, s. 106. 
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więc modlić i wkrótce dotarł do domu, „[c]o to opiece Najświętszej 
Panny Mariej Rychwaldskiej przyznał, którego tam ona od utopie-
nia broniła i z labirenta tego wyzwoliła”133. 

Obraz Matki Boskiej Rychwałdzkiej był jednak dla Komoniec- 
kiego nie tylko przedmiotem czci religijnej, ale także natchnieniem 
w pracy literackiej, czego świadectwem są słowa: „[t]o, com pisał, 
było to przed obrazem Matki tej Przenajświętszej Rychwaldskiej, 
który nad stołem swoim w domu miałem przybity, a ten z prawdzi-
wego abrysu, na papierze wzięty był, z tego cudownego obrazu […], 
przemalowawszy go swoją własną ręką na podobieństwo i miarę 
własną jako prawdziwie w sobie zostaje. A ten obraz tej Matki 
Bożej był mi natchnieniem i mistrzynią mądrości”134. Komoniecki 
sam wykonał więc kopię cudownego wizerunku135. 

W odróżnieniu od przytoczonych wyżej dwóch fragmentów –  
w których, wyliczając łaski doznane za sprawą rychwałdzkiego 
obrazu, autor posługuje się formą trzeciej osoby liczby pojedynczej 
(„przydało się sławnemu Andrzejowi Komonieckiemu”136), sytuując 
się niejako w gronie setek innych czcicieli – w tym ostatnim zapisie, 
podsumowującym całe dzieło, pojawia się forma pierwszej osoby 
liczby pojedynczej, przez co tekst nabiera bardzo osobistego cha-
rakteru. 

Powołania zakonne i kapłańskie

Obok informacji o ślubach i pogrzebach (szczególnie w możnych 
rodach) Komoniecki odnotowuje także fakt wstępowania młodych 
ludzi do klasztoru. W odniesieniu do mieszkańców Żywca były to 
wypadki sporadyczne, każdemu tego rodzaju wydarzeniu poświęca 

133 Ibidem. 
134 Ibidem, s. 262. 
135 Por. P. Dyrlaga, R. Kosiński: Andrzej Komoniecki – życie i działalność, s. 31. 
136 A. Komoniecki: Monumenta…, s. 105. 
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więc autor sporo uwagi. Jako „najpierwsza z rodzaju żywieckiego”137 
została zakonnicą niejaka Zofia Anderszczonka, córka żywieckich 
mieszczan. O jej obłóczynach zakonnych w Krakowie w roku 1712 
pisze kronikarz bardzo szczegółowo, relacjonując, punkt po punkcie, 
przebieg nadzwyczaj podniosłej ceremonii. Czytelnik Chronografii 
dowiaduje się między innymi, że dziewczynę do ołtarza prowadziło 
dwóch przedstawicieli szlachty – cześnik płocki Kazimierz Rutkow-
ski i były administrator żywiecki Jan Pyszkowski. Wraz z nią do 
zakonu wstępowały jeszcze dwie inne panny. W kulminacyjnym 
momencie uroczystości rozebrano je z szat świeckich, a kanonik 
krakowski „ustrzygł każdej włosów na krzyż”138, po czym włożono 
im habity. „A potym stanęły te panny obleczone na progu i za-
śpiewały: »Żegnam cię świecie, już cię nie ujrzemy więcej« i potym 
weszły do klasztoru”139. 

Pierwsza zakonnica rodem z Żywca wstąpiła do zgromadzenia 
sióstr norbertanek. Do zakonu tego przyjmowano wyłącznie panny 
wysoko urodzone140, natomiast Zofia pochodziła z rodziny miesz-
czańskiej. Wydaje się, iż uczyniono dla niej wyjątek ze względu na 
fakt, iż była bratanicą żywieckiego proboszcza Krzysztofa Ander-
skiego, który ją „wyposażył należycie i na służbę bożą oddał”141. 
Protekcja duchownego nie zawsze przynosiła jednak pożądane 
rezultaty. Wiele lat przed Zofią o przyjęcie do klasztoru (klarysek 
w Krakowie) starała się także Regina Kruczkówna, do końca życia 
nie przywdziała jednak habitu, a jedynie przez lat czterdzieści 
usługiwała zakonnicom jako świecka dewotka, pomimo iż – co 
z pewnym zdziwieniem odnotował Komoniecki – również była 
spokrewniona z księdzem, plebanem radziechowskim, ze strony 
którego „dosyć wdzięczności i dobrodziejstwa ten klasztor miał”142. 

137 Idem: Chronografia…, s. 380. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem. 
140 J. Stabińska: Mniszki Pierwszej Rzeczpospolitej. Kraków 2009, s. 49. 
141 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 380. 
142 Ibidem. 
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Za niejedną decyzją o wstąpieniu do klasztoru krył się rodzinny 
dramat. Znane były przypadki przymuszania (szczególnie dziew-
cząt) do podjęcia tego kroku143, zdarzało się jednak także, iż rodzice 
nie zgadzali się z wolą córki czy syna, mających szczere powołanie. 
Taką właśnie przeszkodę napotkała Maria Wielopolska, jedyna 
córka żywieckich dziedzicznych państwa. Komoniecki wyraźnie 
podkreśla, iż decyzja dziewczyny nie została zaakceptowana przez 
ojca, jednak panna „żadnym sposobem odwieść się nie dała”144. 
W realizacji celu pomogła Marii macocha, która ją „z kościoła do 
karety wziąwszy, a do klasztoru świętego Jędrzeja przywiózłszy, 
z rąk swoich Przewielebnej Jej Mości ksieni tamecznej oddała”145. 
Było to w roku 1715. Do historii Wielopolskiej Komoniecki po-
wraca w zapisce z roku 1716, kiedy to dziewczyna, po przeszło 
trzymiesięcznym pobycie w Żywcu, zamierzała ponownie udać się 
do krakowskiego klasztoru i również tym razem ją od tego odwo-
dzono. O sile jej powołania najdobitniej świadczy fakt, iż postawiła 
na swoim i „choć w wielką słotę, śniega i wód wylanie w drogę co 
prędzej się śpieszyła, aby na święto Oczyszczenia Panny Maryjej 
w Krakowie stanęła”146. Przykład Wielopolskiej zdaje się potwier-
dzać opinię Małgorzaty Borkowskiej, iż dziewczętom łatwiej było 
podjąć samodzielną decyzję w przypadku powołania zakonnego 
niż wówczas, gdy w grę wchodził wybór kandydata na męża147. 

W roku 1717 odbyły się obłóczyny Marii. Niezależnie od tego,  
jakie były rzeczywiste uczucia jej ojca, podkreślić należy, iż zorga- 
nizował on swojej córce iście królewską uroczystość. Pod względem 
obrzędowości religijnej w zasadzie nie odbiegała ona od obłóczyn 
mieszczanki Zofii (uczestniczyli w niej jednak znamienitsi dostoj-

143 M. Borkowska: Panny siostry w świecie sarmackim. Warszawa 2002, s. 63–
64. 

144 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 457. 
145 Ibidem. 
146 Ibidem, s. 480. 
147 M. Borkowska: Panny siostry…, s. 66. 
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nicy duchowni i świeccy), wszystko to, co działo się poza kościołem 
i klasztorem, miało już jednak zupełnie inną oprawę. A zatem Marię 
„z pałacu rodzicielskiego ozdobnie i bogato ustrojono, którą z asy-
stencyją wielką w karocy do kościoła Świętego Jędrzeja z państwem 
i dworem przywieziono, a tę wielmożny Jego Mość ksiądz Jodłow-
ski, kanonik kościoła Wszytkich Świętych i proboszcz tameczny 
z oracyją do kościoła przywitał i solennie wprowadził”148. Po za-
kończeniu zaś ceremonii obłóczyn „bankiet w pałacu i w klasztorze 
solenny, zaprosiwszy wielu państwa, odprawował się, częstując pan 
[…] dziedziczny dostatnio”149. 

Nierówności społeczne dawały o sobie znać nie tylko w aspekcie 
ekonomicznym, ale również mentalnym. Wymownym tego przy-
kładem jest zapis umieszczony przez kronikarza pod datą roczną 
1726. U krakowskich klarysek odbyły się wówczas obłóczyny ko-
lejnej panny rodem z Żywca – mieszczanki Zofii Kralowszczonki. 
„Przy którym akcie też były pryncypalniejsze[!] obłóczyny ślachet-
nej Jej Mości panny Salomejej Starowieszczonki”150. Przekonanie 
o wyższości szlachty nie znikało zatem nawet w obliczu decyzji 
o poświęceniu swojego życia Bogu. 

Pomimo wcześniejszych oporów ojciec Marii Wielopolskiej 
najwyraźniej pogodził się z wolą córki. Zdarzały się jednak o wiele 
poważniejsze dramaty i znacznie bardziej radykalne interwencje 
rodziców. Drastyczny przykład takich działań opisał żywiecki kro-
nikarz w notce z roku 1713. Zmarł wówczas niejaki Łodziński, pan 
dziedziczny na Czańcu. Wspominając go, Komoniecki nadmienił, 
iż popadł on w konflikt ze swoim synem, który wbrew jego woli 
wstąpił do zakonu franciszkanów. Ojciec rozkazał go wykastrować, 
mówiąc: „[z]ostałeś mnichem, omniszyć ja ciebie każę”151. Jak 
konkluduje kronikarz, Łodzińskiego za ten czyn spotkała jednak 

148 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 492. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem, s. 556–557. 
151 Ibidem, s. 382. 
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sprawiedliwa kara, bo choć umknął prawu świeckiemu, Pan Bóg 
zesłał na niego paraliż. 

W kontekście wszystkich opisanych przez Komonieckiego przy-
padków widać wyraźnie, iż największe problemy z akceptacją po-
wołania zakonnego synów i córek pojawiały się w możnych rodach. 
W dużej mierze było to związane z niechęcią do wyzbycia się na 
rzecz Kościoła części majątku, bowiem potomka sposobiącego się 
do życia za murami klasztoru trzeba było zabezpieczyć finansowo. 
By tego uniknąć, posuwano się czasem nawet do wydziedziczenia, 
która to praktyka była ostro atakowana przez duchownych. Ślady 
owego konfliktu odnajdziemy na przykład w XVII-wiecznym ka-
zaniu dominikanina Fabiana Birkowskiego zatytułowanym Exorbi-
tancja gruba to jest: o wydziedziczeniu synów i córek, które do zakonu 
wstępują. Pisze kaznodzieja: 

„Widzę wielu między katolikami takich, którzy rozumiejąc, iż 
w błoto rzucili, jeśli co za synami lubo za córkami do klasztorów da- 
li […]. Wielka się dzieje krzywda Chrystusowi, brać synowi dziedzic- 
two, dlatego że się oddał Chrystusowi. I cóż to jednego jest, jedno 
służbę bożą za nic sobie ważyć i znieważyć syna, i mniej go miło-
wać, przeto, że się oddał Chrystusowi […]. Przetoż kto klasztorowi 
lubo synowi, gdy do zakonu wchodzi, jego cząstkę lub dziedzictwo 
zostawia, Chrystusa dziedzicem czyni […]. A kto syna względem 
zakonu odziera z jego cząstki, ten Chrystusa wydziedzicza”152. 

Prócz informacji o obłóczynach zakonnych Komoniecki za-
mieścił w Chronografii wzmianki o nowo wyświęconych księżach. 
Podobnie jak w przypadku osób, które wybrały życie za murami 
klasztoru, także i tym razem kronikarz jako szczególnie ważny 

152 F. Birkowski: Exorbitancja gruba to jest: o wydziedziczeniu synów i córek, któ-
re do zakonu wstępują. Kazanie wtóre na konwokacyi warszawskiej pod interregnum 
roku p. 1632. W: Ks. Fabiana Birkowskiego, Zakonu Kaznodziejskiego, kaznodziei 
Władysława IV Kazania przygodne i pogrzebowe z dodatkiem kazania ks. Makow-
skiego na pogrzebie tegoż ks. Fabiana Birkowskiego. Wyd. K.J. Turowski. Kraków 
1859, s. 21–27. 
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postrzega fakt, iż są to pierwsi księża pochodzący z danej miej-
scowości. Pod datą roczną 1713 odnotowani zostali: ksiądz Jan 
Janikowic, „najpierwszy rodzic ze Ślemienia i kapłan, przed którym 
jeszcze stamtąd żadnego kapłanem nie było, ale on najpierwszy był 
i w tejże wsi wydarzył się”153, ksiądz Dominik Anserski z Gilowic 
oraz aż dwaj duchowni z Rychwałdu – Jakub Bieniecki i Matiasz 
Talikowic. Dziejopis nie ma wątpliwości, iż Bóg powołał ich „na 
swoję świętą chwałę i tych wsiów pociechę”154. 

Postrzeganie powołania kapłańskiego w kategoriach nobilitacji 
całego miasta czy wsi, z której pochodził dany ksiądz, rodziło 
potrzebę wspólnego świętowania rozmaitych jego awansów i jubi-
leuszy. Tego rodzaju uroczystości obchodzono nadzwyczaj hucznie 
i stanowiły one znakomitą okazję do integracji wszystkich parafian. 
Kiedy więc w roku 1693 pleban radziechowski ksiądz Sebastian 
Goniparowic świętował jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa, 
„lud [się] pospolity cieszył, że tego doczekał”155. Taki sam jubileusz 
obchodził w roku 1725 ksiądz Jan Józef Polak, dziekan żywiecki 
i pleban lipnicki oraz komorowski. Odbyło się to „przy wielu pra-
łatach i konkursie wielkim ludzi”156, a skrupulatny kronikarz od-
notował, iż „pierwszego dziekana żywieckiego dopiero to szczęście 
potkało”157. 

Jak więc widać, w oczach przedstawicieli rodu, z którego po-
chodziła osoba sposobiąca się do stanu duchownego, powołanie 
zakonne czy kapłańskie było często niepożądaną komplikacją ro-
dzinną i finansową. Z punktu widzenia autora kroniki (i zapewne 
większości współczesnych mu czytelników) stanowiło natomiast 
świadectwo szczególnej łaski Bożej i powód do dumy dla wszyst-
kich mieszkańców danej miejscowości. 

153 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 413. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem, s. 253. 
156 Ibidem, s. 553. 
157 Ibidem. 
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Konflikty międzywyznaniowe

W wielu fragmentach Chronografii Komoniecki ujawnia się jako 
gorliwy katolik, jednocześnie zaciekle atakujący innowierców, przy 
czym ostrze jego pióra wymierzone jest przede wszystkim w luteran 
i Żydów. W odniesieniu do tych pierwszych szczególnie bacznie 
śledził kronikarz wydarzenia rozgrywające się w latach 1709–1710, 
kiedy to w pobliżu cieszyńskich murów miejskich rozpoczęły się 
przygotowania do budowy luterańskiego kościoła. U podstaw tych 
działań legły wydarzenia polityczne: przez ostatnie półwiecze 
członkowie „tej przeklętej sekty”158, jak pisał o luteranach autor 
kroniki, skazani byli na religijny niebyt za sprawą zakrojonej na 
szeroką skalę akcji rekatolizacyjnej przeprowadzonej przez Habs-
burgów, którzy przejęli ziemie Śląska Cieszyńskiego po śmierci 
jego ostatniej piastowskiej władczyni, Elżbiety Lukrecji. Niespo-
dziewaną odmianę losu przyniosło zakończenie tak zwanej wojny 
północnej i zawarta 1 września 1707 roku w Altranstädt ugoda, 
na mocy której król szwedzki Karol XII upomniał się u cesarza 
Józefa I o swobody dla śląskich ewangelików. Ustępstwo cesarza 
było jednak niewystarczające, przyznane przywileje wyznaniowe 
obejmowały bowiem tylko wybrane księstwa, a nie cały Śląsk. 
W wyniku dodatkowych pertraktacji we Wrocławiu cesarz wydał 
reces egzekucyjny zezwalający na wybudowanie sześciu tak zwa-
nych kościołów łaski. Jeden z nich miał stanąć na przedmieściach 
Cieszyna, a decyzja ta, jak dowodzi zjadliwa notka Komonieckiego, 
odbiła się głośnym echem na terenie całego Śląska159.

158 Ibidem, s. 346. 
159 G. Wąs: Dzieje Śląska od 1526 do 1806 roku. W: Historia Śląska. Red. M. Cza-

pliński. Wrocław 2002, s. 182–183; W. Sosna: Kościół Jezusowy w Cieszynie. Cie-
szyn 2002, s. 3–4; P. Birecki: Architektura ewangelicka na ziemiach polskich. W: 
Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI–XX w.). Red. J. Kłaczkow. T. 2: Pod 
zaborami i obcym panowaniem. Toruń 2012, s. 323–324; B. Stuchlik-Surowiak: 
Budowa cieszyńskiego Kościoła Jezusowego w świetle osiemnastowiecznych pieśni lu-
dowych. W: Literatura-konteksty. T. 1: Literatura a architektura. Red. J. Godlewicz-
-Adamiec, T. Szybisty. Kraków–Warszawa 2017, s. 205–206. 
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We fragmentach dzieła nawiązujących do omawianych wyda-
rzeń wyraźnie ścierają się dwie tendencje – typowa dla autora dąż-
ność do skrupulatnego przedstawiania faktów oraz nieumiejętność 
powściągnięcia osobistych uczuć i emocji. Notki te dalekie są więc 
od kronikarskiego obiektywizmu. Znakomitym potwierdzeniem 
tej obserwacji jest fragment przybliżający treść cesarskiego pisma, 
na mocy którego rozpoczęto wznoszenie zboru. Nasycony ironią 
i zjadliwością przekaz (szczególnie jego zakończenie) zyskał specy-
ficzny sens, zapewne znacznie wykraczający poza intencje autorów 
oryginalnego dokumentu: „ten zbór luterski tylko jeden w Księstwie 
Cieszyńskim za instancyją Karola XII, króla szwedzkiego, od cesa-
rza pozwolony jest, z tą kondycyją, aby żaden nawrócony z luteriej 
na katolictwo więcej nie rewokował na luterią, pod konfiskatą dóbr 
jego i z ziemie wygnania, ale kto lutrem jest, niech wierzy jako chce 
i do diabła idzie”160. 

Jak dowodzą liczne fragmenty Chronografii, pomimo oficjalnie 
przyznanych swobód wyznaniowych antagonizm katolicko-luterań-
ski na ziemiach Śląska stanowił w czasach Komonieckiego zjawisko 
o znacznej sile. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, iż 
duchowni katoliccy, nie zamierzając dopuścić do rozprzestrzenienia 
się protestantyzmu, lekceważyli wiele zapisów zawartych w recesie 
egzekucyjnym i narzucali innowiercom liczne zakazy oraz ograni-
czenia, dotyczące na przykład odprawiania uroczystych pogrzebów 
ze śpiewami czy odwiedzania chorych parafian. Wywoływało to, 
rzecz jasna, gwałtowne protesty161. Katolicy starali się także ogra-
niczyć społeczny dostęp do dzieł objaśniających zasady konfesji 
protestanckiej, głównie poprzez ich konfiskatę bądź niszczenie. 
Najbardziej spektakularnym aktem tego typu było spalenie przez 
cieszyńskiego kata w 1714 roku pięćdziesięciu dwóch książek 

160 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 336. 
161 J. Spyra: Śląsk Cieszyński w okresie 1653–1848. W: Dzieje Śląska Cieszyńskie-

go od zarania do czasów współczesnych. T. 4. Red. I. Panic. Cieszyn 2012, s. 316. 
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sprowadzonych z Lipska przez nauczyciela Ludwiga Meviusa162. 
Wydarzenie to nie uszło uwagi żywieckiego wójta, który opisał je 
z charakterystyczną dbałością o szczegóły: „w sobotę w Cieszynie 
mieście w dzień targowy księgi luterskie na śród rynku pod pręgą 
przez kata spalono, których była skrzynia. A te na trzy cetnary 
wagi miały, kosztując na 600 ryńskich cesarskich. Z czego się lutrzy 
zafrasowali i zasmucili”163. Bardziej jednak niż aspekt religijny zdaje 
się autora interesować finansowa strona przedsięwzięcia, z właś-
ciwą sobie drobiazgowością przeliczył bowiem straty, które ponieśli 
„lutrzy”, na konkretne pieniądze. 

Obok zorganizowanych na szeroką skalę działań, takich jak 
publiczne niszczenie książek, dochodziło także na omawianym te-
renie do pomniejszych aktów wrogości wobec luteran. Komoniecki 
wspomina na przykład, iż w roku 1709 zmarł nagle pewien lokaj 
pański, którego „że był luter, za miastem […] pod Bożą Męką […] 
wieczorem zagrzebiono”164. Jak objaśnia dalej kronikarz, w tym 
samym miejscu trzy lata wcześniej złożono ciało pewnego pijaka, 
„[k]tórego tam kazano pochować dlatego, że pijany z tego świata 
zszedł”165. Luteranie chowani więc byli w miejscach powszechnie 
uznawanych za niegodne, zakłócano także nieraz przebieg ceremo-
nii, tak jak w przypadku wspomnianego lokaja, który nie zaznał 
spokoju nawet podczas ostatniej drogi, gdyż „dzieci miejskie wołały 
że luter, czyniąc pośmiewisko z jego pogrzebu”166. 

Kreowany przez duchowieństwo obraz luteran jako członków 
heretyckiej „sekty” i zasługujących na potępienie grzeszników 
przekładał się na powszechną wśród ludności katolickiej tendencję 
do interpretowania wszelkich spadających na nich nieszczęść w ka-
tegoriach kary Bożej. Tak odczytuje otaczającą rzeczywistość także 

162 Ibidem, s. 317. 
163 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 449. 
164 Ibidem, s. 338. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
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żywiecki wójt. Kiedy więc w roku 1712 piorun uderzył w owczarnię 
należącą do pana Błędowskiego z Pierśćca, w wyniku czego zginęło 
kilkaset owiec, a owczarz został ranny, w Chronografii znalazł się 
następujący komentarz: „Pan Bóg to na przestrogę uczynił tego 
pana, który lutrem będąc, największym fundatorem zboru luter-
skiego w Cieszynie był”167. 

Na jeszcze bardziej dotkliwe prześladowania narażeni byli Żydzi. 
Odczuwano przed nimi lęk, nie rozumiano żydowskich obrzędów, 
nakazów i zakazów religijnych, ludność chrześcijańską raziła ich 
odmienność, przejawiająca się między innymi w charakterystycz-
nym wyglądzie zewnętrznym. Postawy wobec Żydów w społe-
czeństwie staropolskim były jednak niejednorodne i skompliko-
wane. Z jednej strony, przede wszystkim ze względu na korzyści 
finansowe, sprzyjało im wielu władców, nadając w poszczególnych 
latach rozmaite przywileje, z drugiej natomiast wytykano ich jako 
„morderców Chrystusa”, jednocześnie zazdroszcząc bogactwa, 
umiejętności prowadzenia interesów, biegłości w handlu i lichwie. 
Do wielu konfliktów dochodziło w miastach, gdzie członkowie 
cechów rzemieślniczych, obawiając się konkurencji, oskarżali Ży-
dów o nieuczciwość i partactwo, próbowali doprowadzać do ich 
wypędzenia, wytaczali im procesy, niszczyli warsztaty, dopuszczali 
się brutalnych pobić i okaleczeń168. 

Areną takich starć stał się także Żywiec. W roku 1626 królowa 
Konstancja nadaje miastu przywilej, w którym między innymi 
„wszytkie potrzeby i prawa […] pozwala, osobliwie aby Żydów 

167 Ibidem, s. 370. 
168 Z.M. Osiński: Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI–XVII wieku. 

Warszawa 2009, s. 203; D. Tollet: Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do roz-
biorów. Przeł. D. Zamojska. Warszawa 1999, s. 100–111; J. Trachtenberg: Dia-
beł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm. Przeł. 
R. Stiller. Gdynia 1997, s. 17; M. Horn: Rola gospodarcza Żydów w Polsce do 
końca XVIII wieku. W: Żydzi wśród chrześcijan…, s. 24–25; A. Borkowski: W kręgu 
literatury antyżydowskiej w dawnej Polsce – „Prognosticon, albo zalecenie cielęcia 
smrodliwego […]”. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3, s. 195–196. 
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w Żywcu nie było, ale ich wyganiać kazuje”169. Decyzja ta miała 
służyć ochronie interesów miejscowych kupców i rzemieślników. 
Ponowny napływ Żydów do Żywca rozpoczął się pod koniec XVII 
stulecia, aczkolwiek lektura Chronografii skłania do wniosku, iż re-
lacje pomiędzy społecznością chrześcijańską, a ludnością wyznania 
mojżeszowego nadal były w tym mieście napięte. Swojego wrogiego 
stosunku do Żydów nie krył także autor kroniki, a jeden z licznych 
przykładów takiego nastawienia znajduje się w notce z roku 1698: 

„Tegoż roku od święta świętego Wojciecha przeklęte niedowiar-
stwo, nieprzyjaciele Krzyża Świętego i wiary świętej katolickiej, 
Żydzi […] browary i karczmy pańskie w Żywieckim Państwie za 
złotych dziewięć tysięcy na rok każdy, na trzy lata zaarendowali 
i karczmarzami się w mieście Żywcu w domie pańskim stali. Którzy 
z pierwu piwo takie warzyli, że się skoro ludzie nie mogli do niego 
przysposobić, chorując wiele, a zwłaszcza Jurek Wróbel […] i Mate-
usz Kalfas […] z tego piwa pomarli, co to jawno wszytkim było”170. 

Prowadzenie karczmy (zwykle na zasadzie arendy czyli dzierżawy) 
stanowiło jedno z podstawowych zajęć mieszkających w miastach 
przedstawicieli ludności żydowskiej171. Nic więc dziwnego, że tego 
rodzaju przybytki nie cieszyły się wśród niechętnych Żydom oby-
wateli dobrą sławą i nader często wymyślano niestworzone historie 
na temat odbywających się w nich rzekomo ekscesów. Na podstawie 
żywieckiej kroniki do wspomnianego oskarżenia o trucie klientów 
piwem dołączyć można także zarzut dotyczący tańca w niedzielę 
(aczkolwiek ów zakazany proceder „słyszano i widziano przez 
szpary”172, ponieważ karczma była zamknięta), co doprowadziło do 
pojawienia się plotek, „że to diabli tańcowali”173. Analogia między 
Żydem a diabłem stanowi motyw obecny już w pismach wczesno-

169 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 142. 
170 Ibidem, s. 267. 
171 D. Tollet: Historia Żydów w Polsce…, s. 91. 
172 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 300. 
173 Ibidem. 
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chrześcijańskich, takich odniesień nie brak także w Biblii174. Wyob-
raźnia mieszkańców Żywca sięgała wszak jeszcze dalej – oto w roku 
1710 rozeszła się w mieście pogłoska, że pewna kobieta, płucząc 
achtele po piwie, które były przywiezione z karczmy prowadzonej 
przez Żyda, „znalazła w jednym […] przyrodzenie niewstydliwe 
męskie, będąc z dawności umokłe i nadgniłe, z jelitami”175. Sprawa 
trafiła na zamek, dziedzic stanął jednak w obronie karczmarza 
i jego współwyznawców, zobowiązując poddanych, pod groźbą 
grzywny i więzienia, „aby żaden Żydom tego nie wymawiał”176. 
Taki wyrok nie powinien dziwić; zyski z karczmy stanowiły zwykle 
pokaźny procent dochodów właściciela ziemskiego177, zależało mu 
więc na względnie dobrych relacjach między karczmarzem, a jego 
klientami. 

Oprócz karczmy Żydzi dzierżawili często młyn i browar178. Tak 
było też w Żywcu, przy czym również w tym zakresie dawał o sobie 
znać wyraźny konflikt interesów między dziedzicem, który, dzięki 
biegłości Żydów w zakresie handlu i ekonomii, zaspokajał własne 
potrzeby finansowe, a niezadowolonymi mieszkańcami miasta. 
Kiedy w roku 1714 dzierżawca browarów zamkowych Żyd Szymon 
Salomonowicz podniósł cenę gorzałki, spotkało się to z protestem 
społecznym, ponieważ, jak zaznaczył kronikarz, „takiej drogości 
lud nie zapamiętał, choć stary który był”179. Salomonowicz musiał 
się jednak cieszyć uznaniem dziedzica, bowiem w tym samym roku 
objął w dzierżawę także żywiecki młyn, pomimo obiekcji miesz-
kańców, którzy szemrali pomiędzy sobą, iż takiego zwyczaju „nigdy 
przedtym nie było”180. Trudno wszak sądzić, by poparcie właścicieli 
ziemskich dla żydowskich dzierżawców było przejawem jakiejś 

174 Zob. np. J. 8, 44. Por. J. Trachtenberg: Diabeł i Żydzi…, s. 28–29. 
175 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 345. 
176 Ibidem. 
177 D. Tollet: Historia Żydów w Polsce…, s. 91. 
178 M. Horn: Rola gospodarcza Żydów…, s. 22. 
179 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 451. 
180 Ibidem, s. 443. 
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szczególnej tolerancji religijnej. U jego podstaw leżała wyłącznie 
chłodna kalkulacja finansowa. Znakomitym potwierdzeniem takiej 
opinii jest fragment Chronografii odnoszący się do roku 1719, kiedy 
to w Państwie Ślemieńskim odsunięto Żydów od dzierżawy browa-
rów, ponieważ ich proceder okazał się nieopłacalny dla dziedzica 
– jak skrupulatnie obliczył Komoniecki, od jednego achtela piwa, 
który kosztował dziesięć złotych, do skarbca pańskiego wpływały 
jedynie trzy złote, starozakonni arendarze otrzymywali zaś aż sie-
dem181. 

Żydzi nie byli jednak wyłącznie bezwolnymi pionkami w ręku 
żywieckiego dziedzica, wielu z nich potrafiło się bowiem znako-
micie zatroszczyć o swoje interesy. Kimś takim był bez wątpienia 
wspomniany już Salomonowicz, który doprowadził do wygnania 
z Żywca w roku 1716 innych wyznawców religii mojżeszowej 
(a wśród nich mieszkającego tam od pięćdziesięciu lat niejakiego 
Falka), „żeby mu w mieście tu nie przeszkadzali”182. Jeśli wierzyć 
świadectwu kronikarza, Żydzi mieli także spory wpływ na obsa-
dzanie różnych stanowisk, na przykład cyrulika miejskiego. Gdy 
w roku 1709 zamordowano dotychczasowego przedstawiciela tej 
profesji, zjawił się w Żywcu „niewierny Jakub Izraelowic”183, który 
– co z nieskrywanym gniewem odnotował autor – „za promocyją 
arendarzów browarnych, Żydów, i z rozkazem zamkowym, cyru-
likiem w mieście stał się, lecząc i krew puszczając chrześcijanom, 
nad zwyczaj i prawo katolickie”184. Jeszcze gwałtowniejsze emocje 
przebijają z notki odnoszącej się do roku 1712, kiedy to przybyła 
do Żywca „Żydówka stara […] którą doktorką zwano”185. Fakt, iż 
leczeniem zajęła się kobieta, w dodatku wyznania mojżeszowego, 
stanowił dla Komonieckiego podwójne przekroczenie tabu, nic 

181 Ibidem, s. 512. 
182 Ibidem, s. 483. 
183 Ibidem, s. 344. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem, s. 373. 
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więc dziwnego, iż swoim emocjom dał upust w pełnym nienawiści 
kronikarskim wybuchu: „[c]o się to wszytko przy arendarzach ży-
dowskich trzymało i tego parszystwa z nieżywa świata na szkodę 
miasta mnożyło się”186. 

Gniew autora stanie się bardziej zrozumiały, gdy uświadomimy 
sobie, iż we współczesnej mu rzeczywistości religijnej i kulturowej 
wobec Żydów formułowano zarzuty nie tylko finansowej natury. 
W owych czasach nagminnie oskarżano ich także o najstraszliwsze 
zbrodnie, takie jak rytualne mordowanie dzieci, a wiara w ten 
proceder była właściwie powszechna. Podejrzenia takie wysuwano 
wobec nich już w starożytności, a w Polsce spopularyzowała je 
wydana w roku 1598 i wielokrotnie wznawiana broszura księdza 
Przecława Mojeckiego pod tytułem Żydowskie okrucieństwa, mordy 
i zabobony. Został w niej przedstawiony szereg domniemanych przy-
kładów morderstw, jakich mieli się dopuszczać Żydzi na dzieciach, 
od czasów najdawniejszych aż po współczesną autorowi rzeczywi-
stość, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Były to bez wątpienia 
treści poruszające zbiorową wyobraźnię, a jako przykład może po-
służyć fragment dotyczący roku 1590, kiedy to rzekomo we wsi pod 
Szydłowem „Żydowie okrutni dziecię jednego wieśniaka ukradłszy 
i dziwnemi mękami, żył podrzynaniem w stawach i rozmaitym 
kłuciem, krew z niego do szczętu wycedziwszy, na miejsce ustronne 
wyrzucili”187. W XVII i XVIII stuleciu literatura antyżydowska na-
dal cieszyła się sporą popularnością, autorzy prześcigali się w poda-
waniu szczegółów na temat ilości dziecięcej krwi potrzebnej Żydom 
do ich niecnych praktyk, liczne wzmianki na temat tego typu 
rytualnych mordów przechowała też osiemnastowieczna prasa188. 

186 Ibidem, s. 374. 
187 P. Mojecki: Żydowskie okrucieństwa, mordy i zabobony. Kraków 1598, s. 7v. 

Bibl. Ossol., sygn. XVI. Qu. 2623. Por. D. Tollet: Historia Żydów w Polsce…, 
s. 134. W pracy tej pojawia się błędna data pierwszego wydania broszury Mojec- 
kiego – 1590 rok. 

188 Z. Guldon, J. Wijaczka: Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI–XVIII 
wieku. Kielce 1995, s. 9–10. 
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Chronografia nie jest pod tym względem wyjątkiem. Pod datą 
roczną 1713 zamieścił autor specyficzny wykaz praktyk żydow-
skich, które miał zdradzić chrześcijanom Jan Serafinowicz – rabin 
nawrócony na katolicyzm. Nie jest to postać fikcyjna; nazwisko 
Serafinowicza rzeczywiście widnieje w wielu XVIII-wiecznych 
aktach sądowych dotyczących oskarżeń o mordy rytualne, a on 
sam występuje w tych dokumentach jako czołowy prześladowca 
Żydów189. Zeznania byłego rabina wydawały się jednak mocno 
podejrzane nawet współczesnym mu duchownym katolickim, a ich 
autor zasłużył sobie u nich na miano hultaja, bluźniercy i pijaka. 
Problematyczna okazała się także kwestia jego konwersji na kato-
licyzm, bowiem w źródłach zachowały się wzmianki, iż już będąc 
chrześcijaninem, przebierał się w strój rabinacki i odprawiał różne 
ceremonie w bożnicy, robiąc to dla pieniędzy190. 

Na kartach żywieckiej kroniki nie ma jednak śladu tych kon-
trowersji, a zeznania Serafinowicza zyskały rangę wiarygodnego 
dokumentu, który, jak pisze Komoniecki, został przedstawiony do 
wglądu na dworze pańskim. Nie wiemy, jaka była reakcja dziedzica, 
można się jednak domyślać, iż ów pseudodowód pogłębił jeszcze nie-
chęć mieszkańców Żywca wobec ludności wyznania mojżeszowego, 
ujawnione przez byłego rabina rewelacje były bowiem nadzwyczaj 
drastyczne. Oskarżał on Żydów o to, iż „krew chrześcijańską 
z niewinnych dzieci okrutnie wylewają”191, następnie opisywał ze 
szczegółami sposób dokonywania tej zbrodni. A zatem, wybrane do 
krwawego rytuału dziecko jest rzekomo najpierw przetrzymywane 
w piwnicy, gdzie oswaja się je pieniędzmi i zabawami, a po upływie 
określonego czasu „rabin bierze nóż uroczysty w srebro oprawny, 

189 J. Tokarska-Bakir: Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: obraz 
osobliwy). Warszawa 2008, s. 405. 

190 Ibidem, s. 405–406, przypis nr 38. Autorka przywołuje w tym miejscu ob-
szerne fragmenty XVIII-wiecznej korespondencji między duchownymi katolickimi 
na temat ekscesów Serafinowicza. 

191 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 410. 
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a tym uderza w bok prawy, pod płynącą z boku krew podstawi 
miednicę srebrną pozłocistą, potym wsadzą dziecię w beczkę po-
mierną gwoździami […] nabitą i w niej tacza aż do wyjścia krwie 
ostatniej krople”192. Ceremoniał ten jest jednak respektowany tyko 
wówczas, gdy dziecko pozbawia życia sam rabin, natomiast zwykły 
Żyd „jak może, zabija”193. Tak pozyskana krew miała być następnie 
wykorzystana w praktykach rytualnych i magicznych. Mogła więc 
służyć rabinowi do oznaczania drzwi domów chrześcijańskich, po 
to by zjednać Żydom łaskę i miłość chrześcijan, prócz tego rze-
komo maczano w niej jajko używane podczas obrzędów ślubnych 
i pogrzebowych, wykorzystywano ją również do wypiekania macy, 
a także jako środek mający zapewnić powodzenie w handlu194. 

Innym oskarżeniem wysuwanym wobec osób wyznania moj-
żeszowego było profanowanie hostii195. Motyw ten pojawia się już 
w legendach średniowiecznych, a ich fabuła osnuta jest często wokół 
rzekomego przekupienia przez Żydów jakiegoś chrześcijanina, który 
z ich poduszczenia wykrada Ciało Chrystusa196. Tego typu opowieści 
przetrwały w niezmienionej formie aż do czasów Komonieckiego, 
który w swojej kronice utrwalił między innymi incydent z roku 
1715, kiedy to w Częstochowie wtrącono do więzienia pewnego 
żebraka, ponieważ w kościele „śmiał ostią w papier z ust wypuścić 
i zachować”197. Postawiony przed sądem pielgrzym miał zeznać, 
„że go na to Żydzi namówili i zapłacili, żeby im to przyniósł”198. 
Trudno odgadnąć, co było przyczyną nietypowego zachowania 
mężczyzny, autor kroniki zaznacza jednak, iż był to „kalika”199,

192 Ibidem, s. 410–411. 
193 Ibidem, s. 411. 
194 Ibidem. 
195 Z.M. Osiński: Lęk w kulturze…, s. 206; J. Trachtenberg: Diabeł i Żydzi…, 

s. 100; J. Tokarska-Bakir: Legendy o krwi…, s. 116–119. 
196 J. Tokarska-Bakir: Legendy o krwi…, s. 116. 
197 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 460. 
198 Ibidem. 
199 Ibidem. 
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może więc człowiek upośledzony umysłowo, który po prostu nie 
zdawał sobie sprawy z tego, co robi, a jego obciążające Żydów ze- 
znania zostały wymuszone albo też całkowicie zmyślone przez żąd- 
ną sensacji gawiedź. Na stylizację tej opowieści w duchu legend 
średniowiecznych wskazuje zresztą także jej początek. Jak przeko-
nuje Komoniecki, powołując się na autorytet mieszkańców Żywca,  
którzy tam „byli obecni i to widzieli”200, w dzień poprzedzający 
owo wydarzenie w jasnogórskim klasztorze miały miejsce nie-
zwykłe znaki: uderzył w niego piorun, który następnie wpadł do 
środka i spalił kobierzec przed obrazem Najświętszej Maryi Panny 
oraz zniszczył kielich w zakrystii, po czym lunął gwałtowny deszcz 
i nastała ciemność. 

Jak ukazują przywołane tu przykłady, relacje pomiędzy ludnoś-
cią chrześcijańską, a wyznawcami religii mojżeszowej były bardzo 
skomplikowane i stanowiły wypadkową wielu różnych czynników. 
Na przykładzie Żywiecczyzny widać wyraźnie, iż o ile ze strony 
właścicieli ziemskich Żydzi mogli liczyć na względną swobodę 
i poparcie, co miało źródło głównie w korzyściach finansowych, 
o tyle zwykli mieszkańcy patrzyli na nich przez pryzmat antyży-
dowskich uprzedzeń oraz makabrycznych oskarżeń powielanych 
w broszurach i legendach. Tak postrzega ich również Komoniecki 
i takie przekonanie towarzyszy mu aż do ostatnich stronic dzieła. 
Jako jeden z najpóźniejszych zapisów pojawia się w kronice plotka 
rodem z Krakowa, gdzie w 1727 roku rzekomo urodziło się szka-
radne monstrum. Jak tłumaczy autor, nie było w tym jednak nic 
dziwnego, gdyż „w tym domu wymalowany był Żyd na świni ja-
dący i tak zapatrzywszy się żona, takie urodziła podobieństwo”201. 

200 Ibidem. 
201 Ibidem, s. 566. 
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Rozdział czwarty

Człowiek i prawo*

Już pobieżna lektura Chronografii uprawnia do sformułowania 
wniosku, iż spośród wszystkich zależności, w które uwikłany jest 
człowiek, wyjątkowe miejsce przyznaje autor jego relacjom z drugim 
człowiekiem, szczególnie, gdy wykraczają one poza powszechnie 
przyjęte normy społeczne, obyczaje i prawo. Zamysł kronikarza, 
by ten właśnie aspekt ludzkich działań uwypuklić w sposób szcze-
gólny, staje się wyraźnie widoczny, kiedy zestawimy liczbę zapisów 
ilustrujących rozmaite zbrodnie oraz przestępstwa z notkami za- 
wierającymi inne treści. Wyjątkowe upodobanie Komonieckiego do  
tego rodzaju tematyki zdradza także analiza porównawcza jego 
dzieła oraz Kroniki polskiej Marcina i Joachima Bielskich. Jako przy-
kład niech posłużą zapisy z lat 1516 i 1549, choć podobnych zesta-
wień można by odnotować znacznie więcej.

* Niektóre zagadnienia omówione w tym rozdziale zostały wcześniej poruszo-
ne w następujących artykułach: B. Stuchlik-Surowiak: „Wio Bury do góry”. Taj-
niki zbójeckiego rzemiosła w „Chronografii albo Dziejopisie żywieckim” Andrzeja 
Komonieckiego. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 8: Tom jubileuszowy, poświę-
cony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą 
rocznicę Jego urodzin. Red. T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak, D. Rott, 
J. Kwosek. Katowice 2018, s. 235–248; Eadem: Zbójnicy, mordercy, złodzieje i cu-
dzołożnicy. Obraz środowiska przestępczego XVII–XVIII wieku w „Chronografii 
albo Dziejopisie żywieckim” Andrzeja Komonieckiego. W: Terra Culturae. Obszary, 
transfery i recepcje kultury. Studia oraz szkice o kulturze i historii. Red. Ł. Burkie-
wicz. Kraków 2018, s. 283–310.
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Pod pierwszą z wymienionych dat rocznych w XVI-wiecznej 
kronice uwzględnione zostały między innymi następujące wyda-
rzenia: otrzymanie przez Jana Łaskiego tytułu legati nati, podróż 
króla Zygmunta I na Litwę, uwięzienie w Moskwie cesarskiego 
posła, napad Tatarów na Ruś i Węgry, starcie z Tatarami pod Trem-
bowlą, skarga szlachty przed królem na wojewodę witebskiego, 
oblężenie Witebska przez wojska moskiewskie, napad Tatarów na 
Moskwę, zjazd senatorów i magnatów w Mielcu, rozruchy w Pru-
sach, wzburzenie szlachty mazowieckiej przeciwko księżnej Annie, 
śmierć Władysława II Jagiellończyka, zabicie przez krakowskich 
franciszkanów zakonnika Wojciecha Fontyna, pożar Piotrkowa, 
ustalenia papieża Leona X dotyczące rozdysponowania dochodu ze 
sprzedaży odpustów1. 

Z tego pokaźnego zbioru informacji Komoniecki wybrał i umieś-
cił w swoim dziele tylko dwie: awans arcybiskupa Łaskiego, który 
to fragment przepisał z XVI-wiecznego źródła niemal dosłownie, 
oraz krwawy incydent w krakowskim klasztorze franciszkanów. 
Ten drugi zapis jest wprawdzie w stosunku do pierwowzoru dość 
mocno skrócony, nie ujmuje to jednak opisywanemu zdarzeniu 
grozy, a wręcz przeciwnie, jeszcze ją potęguje. Służy temu mię-
dzy innymi opuszczenie zdania wprowadzającego: „[t]egoż roku 
szkaradny się uczynek stał w Krakowie”2 oraz niemal całkowite 
pominięcie wyszczególnionych w kronice Bielskich okoliczności 
zdarzenia i skupienie uwagi czytelnika wyłącznie na samej zbrodni. 
Jej okrucieństwo podkreśla zaś Komoniecki dwukrotnym użyciem 
bliskoznacznych czasowników określających czynność pozbawienia 
życia: „sromotnie zabili i zamordowali”3. Ten krótki fragment, nie-
obecny w XVI-wiecznym pierwowzorze, stanowi jeden z najwcześ- 

1 Kronika polska Marcina Bielskiego. Nowo przez Joach. Bielskiego syna jego wy-
dana. Kraków 1597, s. 533–537. Bibl. Jagiell., cim. 8176. 

2 Ibidem, s. 537. 
3 A. Komoniecki: Chronografia albo Dziejopis żywiecki. Wyd. S. Grodziski, 

I. Dwornicka. Żywiec 2005, s. 60. 



Człowiek i prawo

195

niejszych przykładów charakterystycznej dla Komonieckiego ten-
dencji do przekazywania ogromnego ładunku emocji za pomocą 
krótkich, nieraz wręcz lapidarnych, zapisów, często pozbawionych 
odautorskiego komentarza. 

Jeszcze bardziej wymowne jest zestawienie notek umieszczonych 
pod datą roczną 1549. Kronika polska zawiera w tym fragmencie in-
formacje o takich wydarzeniach jak: sejm w Piotrkowie po śmierci 
Zygmunta I, konflikt Zygmunta Augusta z posłami na tle małżeń-
stwa z Barbarą Radziwiłłówną, rozsyłanie przez króla uniwersałów 
do rycerstwa, krwawa bójka sług księdza Andrzeja Czarnkowskiego 
i żaków krakowskich o nierządnicę, zabicie matki przez córkę, po-
żar na zamku w Krakowie, napaść Tatarów na Ruś, rozłam wśród 
szlachty i naciski na króla, by zwołał sejm4. 

Komoniecki tym razem utrwala trzy zdarzenia: zabójstwo matki, 
pożar zamku oraz bójkę o nierządnicę. Jednozdaniową wzmiankę 
o drugim z nich przepisuje dosłownie z Kroniki polskiej; przedsta-
wiając informację o zatargu żaków ze służącymi proboszcza, bardzo 
rozbudowaną w XVI-wiecznym dziele, postępuje natomiast podob-
nie, jak podczas redagowania notki o morderstwie u franciszka- 
nów – poprzestaje wyłącznie na lapidarnym opisie dokonanej 
zbrodni (w obu kronikach znajdujemy informację, iż zatarg skoń-
czył się zabiciem kilku studentów)5 i całkowicie pomija przedsta-
wiony szczegółowo w XVI-wiecznym źródle przebieg późniejszych 
wypadków, między innymi interwencji studentów u króla. 

Na bardziej wnikliwą analizę zasługuje natomiast wzmianka 
o morderstwie matki dokonanym przez córkę – niejaką Strzelimu-
szankę, która za swój czyn była „kleszczami targana rozpalonemi 
i potym w worze zaszyta i utopiona”6. Uwagę czytelnika zwraca 

4 Kronika polska Marcina Bielskiego…, s. 588–591. 
5 Współczesne opracowania podają, iż zabity został jeden student. Por. A. Wy-

czański: Uniwersytet Krakowski w czasach złotego wieku. W: Dzieje Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1364–1764. T. 1. Red. K. Lepszy. Kraków 1964, s. 247. 

6 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 73. 
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przede wszystkim fakt, iż u Komonieckiego informacja ta zostaje 
zapisana jako pierwsza, zaraz pod datą roczną, natomiast u Biel-
skich ginie w natłoku innych wydarzeń, a poprzedza ją bardzo 
rozbudowany opis konfliktu studentów i służących księdza Czarn-
kowskiego. Na rodzące się w naturalny sposób pytanie o przyczynę 
skupienia uwagi na tym właśnie szczególe, niemającym przecież –  
w odróżnieniu od pozostałych opisanych w XVI-wiecznym źródle 
wydarzeń – wielkiego znaczenia historycznego ani politycznego, od-
powiedzią może być wyłącznie powtórzenie wyrażonego wcześniej 
przekonania o wyjątkowym zainteresowaniu żywieckiego autora 
fenomenem zbrodni, zwłaszcza w aspekcie dydaktycznym, jako 
swego rodzaju przestrogą dla kolejnych pokoleń. Do takiej interpre-
tacji zachęca nas zresztą poniekąd sam autor, który – odwołując się 
do mądrości bizantyjskiego cesarza Bazylego I – pisze: 

„Historiej starych czytać nie przestaj, bo tam bez prace znaj-
dziesz to, na co drudzy wiele pracowali. Z nich poznasz dobrych 
cnoty, a złośliwych występki […]. Uważysz, obaczysz złych karania 
a dobrych zapłaty, jednych się strzeż […], a drugich, abyś się przy 
zapłacie został, naśladować będziesz”7. 

Gromadzenie świadectw „występków złośliwych” i „karania 
złych” ma więc u Komonieckiego walor wychowawczy, będąc 
czytelnym dowodem ułomności ludzkiej natury, której rozmaite 
przejawy mogą się ujawnić w najbardziej nieoczekiwanym momen-
cie, w każdej, najmniejszej nawet, społeczności. Nic więc dziwnego, 
iż wraz z pojawianiem się kolejnych dat rocznych wzrasta w tekście 
liczba zapisów odnoszących się do przestępstw w samym Żywcu 
i jego okolicach, które zapewne dużo bardziej niż sceny rozgrywa-
jące się „gdzieś w Krakowie” przemawiały do wyobraźni potencjal-
nego adresata omawianego dzieła. 

Do połowy XVI wieku postępowanie sądowe w Żywcu, tak jak 
i w innych miastach polskich lokowanych na prawie niemieckim, 

7 Ibidem, s. 4–5. 
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kształtowało się w oparciu o średniowieczne przepisy tego prawa: 
Zwierciadło saskie i Weichbild magdeburski, a także tzw. Landfryd 
śląski z 1512 roku. Od XIV wieku docierała także na Żywiecczyznę 
fala kolonizacji na prawie wołoskim („wałaskim”), przynosząc ze 
sobą instytucje i zasady prawne charakterystyczne dla gospodarki 
pastersko-leśnej. Istotny przełom następuje w drugiej połowie XVI 
wieku dzięki rozkwitowi rodzimego piśmiennictwa prawnego, 
szczególnie w postaci opracowań autorstwa Bartłomieja Groickiego, 
na których orzecznictwo miejskie będzie bazować przez kolejne 
dwieście lat. Dzięki pracom krakowskiego prawnika do praktyki 
polskich sądów miejskich – także w Żywcu – wprowadzony został 
między innymi kodeks karny ogłoszony w roku 1532 przez cesarza 
Karola V: Constitutio Criminalis Carolina. Uchodził on za dużo no-
wocześniejszy od średniowiecznych przepisów prawa niemieckiego8. 

Obok wspomnianych norm prawnych, obowiązujących na in- 
teresującym nas terenie w XVI–XVIII wieku, niektórzy badacze 
wymieniają także prastare prawo zwyczajowe9, lektura Chrono-
grafii uprawnia jednak do sformułowania wniosku, iż była to już 
wówczas instytucja martwa. Istotnie, w tekście kroniki możemy 
odnaleźć ślady obecności tego prawa w świadomości mieszkańców 
Żywiecczyzny w postaci pewnych prób powoływania się nań, nie 
jest już ono jednak respektowane przez przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości. Istotny i realny wpływ na postępowanie sądowe 
miały natomiast bez wątpienia ingerencje kolejnych właścicieli 

8 Por. M. Mikołajczyk: Wprowadzenie. W: Źródła do historii Ziemi Żywieckiej. 
T. 1: Wieki XIV–XVIII. Vol. 3: Księga złoczyńców albo Akta sądu koniecznego ga-
jonego żywieckiego z lat 1589–1782. Oprac. R. Kosiński, M. Mikołajczyk. Żywiec 
2014, s. 12. Zob. też: B. Baranowski: O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. 
Szkice z obyczajów XVII i XVIII w. Łódź 1988, s. 36; Idem: Życie codzienne małego 
miasteczka w XVII i XVIII w. Warszawa 1975, s. 39; M. Mikołajczyk: Przestępstwo 
i kara w prawie miast Polski południowej XVI–XVIII wieku. Katowice 1998, s. 13. 

9 Por. S. Grodziski: Zabójstwo w świetle praktyki sądowej miasta Żywca w XVI–
XVIII wieku. W: Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku 
czci profesora Stanisława Waltosia. Red. J. Czapska. Warszawa 2000, s. 547 i s. 547 
przypis nr 12. 
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Żywca lub innych możnych, którzy nieraz, poprzez swoje arbitralne 
decyzje, odbierali sądom niezawisłość10. 

Morderstwo/zabójstwo

Przypadki pozbawienia życia drugiego człowieka, postrzegane jako 
szczególnie rażące naruszenie praw Boskich oraz ludzkich, zawsze 
budziły powszechny strach i sprzeciw opinii publicznej, która do- 
magała się wymierzania sprawcom surowych kar. Szczególnie doty- 
czyło to morderstwa, a więc zbrodni zaplanowanej, której – w od-
różnieniu od przypadkowego nieraz zabójstwa – dokonywano 
z premedytacją, z zimną krwią i ze szczególnym okrucieństwem. 
Morderstwo zakłócało społeczny ład, burzyło poczucie bezpieczeń-
stwa danej zbiorowości, a powrót do stanu „normalności” możliwy 
był wyłącznie po wykryciu, osądzeniu i ukaraniu sprawców. 

Owo odwieczne przekonanie, iż naturalną konsekwencją zbrod- 
ni winna być kara, znalazło odzwierciedlenie także w dziele 
Komonieckiego, który, nie szczędząc czytelnikom drastycznych 
obrazów morderstw, większość z nich dopełnia informacją o ujęciu 
i skazaniu sprawcy11. Jako przykład niech posłuży zapis ilustrujący 
wydarzenie z roku 1594, kiedy to w Jaworzu „wójt i karczmarz 
i dwa insi zabili Innocentiusa, złotnika, pana swego dziedzicznego, 
z naprawy [namowy – BSS] Zuzanny, żony jego. Zraniwszy go bar-
dzo, do sadzawki wrzucili. Którą potym ze dwiema temi zabójcami 
uchwycono i w Bielsku w więzienie wsadzono; którym męki dziwne 
zadawali dnia 10 Januarii, a trzeci zabójca nożem się przebił”12. 

W tym samym roku doszło do jeszcze jednego morderstwa zai-
nicjowanego przez kobietę, ale jego finał – stracenie sprawcy – tym 

10 Ibidem. 
11 Por. P. Kowalski: Ciało w opresji. Zabijanie w „Chronografii” Andrzeja Komo-

nieckiego. W: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturo-
wych. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole 2008, s. 93. 

12 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 105–106. 



Morderstwo/zabójstwo

199

razem rozegrał się już w samym Żywcu. Opisując to wydarzenie, 
Komoniecki sięgnął do tak zwanej „księgi złoczyńców”13, czyli 
szczęśliwie ocalałego do dziś zbioru akt z toczących się przed ży-
wieckim sądem procesów kryminalnych. Księga ta, obejmująca lata 
1589–178214, była dla kronikarza podstawą wiedzy na temat histo-
rii zbrodni w Żywcu i okolicach15, warto zatem porównać zapisy 
w obu źródłach. Na temat morderstwa z 1594 roku Komoniecki 
pisze: 

„Tegoż roku w dzień Bożego Wstąpienia niejaka Dorota Szcze-
panowa z Lipowej zabiła Jurka Szczepana, męża swego, namówiw-
szy się z Łomzikiem, pokrewnym swoim, z którym cudzołóstwo 
pełniła, a z tej okazyjej, że ją srodze pobił, i niż z miasta Żywca 
przyszedł, nagotowali dół w komorze pod łóżkiem i gdy w nocy 
szedł ku koniom dojrzeć, w sieni uderzył go Łomzik czakanem 
w głowę i tak zamordował, i z tą Dorotą nałożnicą pod łóżkiem 
zakopali go. Za co od sądu tu w Żywcu egzekwowana była”16. 

Pisarz sądowy utrwalił to samo wydarzenie następująco: „[p]rzed  
sądem zagajonym postawiona będąc Dorota ze wsi Lipowej, mał-
żonka niegdy pracowitego Jurzika Stepana ze wsi Lipowej, będąc 
podana ostrości prawa, tamże po długim tajeniu zeznała po tym, 
iż obcowała od niemałych czasów z Lomzikiem powinnym swym 
bliskim i powiedziała, że ją pobił mąż we wtorek srodze, z czego 
rozgniewawszy się, we czwartek w Boże Wstąpienie namówiła się 
zaraz z tymże Lomzykiem, aby go w nocy, gdy z miasta przyjdzie, 
zabili i zaraz nagotowali we dnie dół w komorze pod łożem, do 

13 Właściwy tytuł brzmi: Akta spraw złoczyńców wszelakich, decreta, skazania 
egzekucyi ostatecznej, tudzież też i testamenta i z złych skutków poczęte i narządzo-
ne, za burmistrza Stanisława Węgorzewskiego, radziec Piotra Chwostka, Mikołaja 
Chybowica, przez mię Jarosza Famiszowica, pisarza na ten czas żywieckiego przysięg- 
łego, narządzone i poczęte roku Bożego 1589. W 2014 roku zostało opublikowane 
krytyczne wydanie tej księgi. Por. przypis 8 w niniejszym rozdziale. 

14 M. Mikołajczyk: Wprowadzenie, s. 23–25. 
15 Por. A. Komoniecki: Chronografia…, s. 103, przypis nr 7. 
16 Ibidem, s. 106. 
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którego włożyć go mieli, zabiwszy. I tak uczynili, zasadziwszy 
się nań w sieni, gdy szeł ku koniom dostrzec, tamże […] uderzył 
go w głowę czekanem i tak go zamordował i pogrzebli w onejże 
dziurze, co nagotowali i krow zasypywała i łopatą strugała, aby 
nie poznali ludzie. Item zeznała, iż z żoną Matuszkową obcował 
też nieboszczyk mąż jej. Którego zeznania aże na ostatnim stopniu 
albo punkcie żywota swego potwierdziła, że go tenże N. Lomzik 
zamordował, a ona mu pomagała i z tym szła na sąd Boży”17.

Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, iż zapis Komoniec- 
kiego jest o wiele bardziej zwięzły; autora nie interesują konkretne 
wyliczenia czasu, który upłynął od pobicia Doroty przez męża 
do obmyślenia i zrealizowania przez nią zamiaru morderstwa, 
kronikarz pominął także – skądinąd ciekawe z punktu widzenia 
psychologii zbrodni – informacje o zacieraniu przez sprawczynię 
śladów oraz o dodatkowym, oprócz pobicia, impulsie do dokonania 
zbrodniczego czynu, jakim była niewierność małżonka, który obco-
wał z „żoną Matuszkową”. 

Mamy tu więc do czynienia z kolejną odsłoną typowego dla 
autora Chronografii stylu, charakteryzującego się zwięzłością i reje-
strowaniem tylko szczegółów ważnych w aspekcie dydaktycznym. 
Widać to zwłaszcza w tych fragmentach dzieła, które odnoszą 
się do dalekiej przeszłości. Jest bowiem kwestią oczywistą, iż dla 
XVIII-wiecznego czytelnika kroniki odległe wydarzenia (nawet 
zbrodnie) nie miały już takiego waloru emocjonalnego, jak realia 
współczesne. Komoniecki, jako wytrawny dziejopis, pomijał zatem 
informacje nieistotne, a utrwalał tylko te, które mogły mu posłu-
żyć do zilustrowania dydaktycznego schematu: zbrodnia – ujęcie 
sprawcy – wyrok – sprawiedliwa kara. 

Formuła zapisów w kronice zmienia się nieco w odniesieniu do 
przestępstw bliższych chronologicznie autorowi. Nie poprzestaje on 
już wówczas tylko na opisie samej zbrodni i wzmiance o wykonanej 

17 Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, s. 40–41. 
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karze śmierci, ale dokładnie informuje o rodzaju tortur zastosowa-
nych wobec skazańców. Jest to zapewne w dużej mierze związane 
z faktem, iż – począwszy od lat siedemdziesiątych XVII wieku – 
również w żywieckiej „księdze złoczyńców” zaczęto odnotowywać 
te informacje18. Nie jedyna to zresztą zmiana w stylu wspomnianej 
księgi sądowej. Równocześnie zaczęto bowiem pomijać w niej 
wszelkie szczegóły dotyczące okoliczności zbrodni, skracając tym 
samym poszczególne zapisy do skąpych, często jednozdaniowych, 
wzmianek19. Ponieważ fragmenty te odnoszą się już do przestępstw, 
o których żywiecki kronikarz z pewnością słyszał lub nawet – 
z uwagi na pełnioną funkcję – osobiście uczestniczył w procesach 
i egzekucjach, opisy zbrodni z tego okresu utrwalone na kartach 
Chronografii zawierają o wiele większy ładunek emocji niż lako-
niczne zapiski sądowe, pomimo iż nadal cechuje je zwięzłość. Do 
zilustrowania tej obserwacji może posłużyć opis wydarzenia z roku 
1698, kiedy to oskarżona została „Agneszka Barankowicowa o za-
bicie męża swego, którego śpiącego i napitego drewnym w głowę 
uderzywszy, w Krzeszowie zabiła, a potym porąbawszy go siekierą 
w piecu w nocy spaliła i kości zagrzebła i tłuszczem z niego w ka-
ganku świeciła. Za co tamże w Krzeszowie egzekwowana, będąc 
jej ręka ucięta, a potym spalona”20. To samo wydarzenie w księdze 
sądowej utrwalono następująco: „[a]nno 1698 die 7. Februarii Ag-
neska Barankowicowa w Krzeszowie o zabicie męża i spalenie jego 
wprzód ręce miała ucięte, a potym ścięta i ogniem spalona”21. 

Nie ulega wątpliwości, iż zapis w Chronografii pobudza wyobraź-
nię i zapada w pamięć daleko bardziej niż robocza notka sądowa, 

18 We wcześniejszych zapiskach mowa jest tylko o „trapieniu mękami” i pójściu 
skazańca „na sąd Boży” albo „zapieczętowaniu” wyroku „gardłem”, „duszą” bądź 
„krwią”. 

19 Według jednej z hipotez autorem pochodzących z tego okresu zapisów 
w „księdze złoczyńców” mógłby być sam Komoniecki. Zob. M. Mikołajczyk: 
Wprowadzenie, s. 25. 

20 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 266. 
21 Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, s. 105. 
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pomimo, iż jest od niej niewiele obszerniejszy. Nie o objętość tu bo-
wiem chodzi, lecz o kondensację emocji. Nagromadzenie w jednym 
zdaniu czasowników łączących się w makabryczny ciąg wydarzeń 
(uderzywszy – zabiła – porąbawszy – spaliła – zagrzebła – świeciła) 
czyni z żywieckiego wójta mistrza kronikarskiego przekazu. „Lako-
niczne informacje” – jak zauważa Piotr Kowalski – „niosą w sobie 
wielki potencjał fabularny, ale też znakomicie oddają namiętności, 
jakie wybuchały w małej nawet społeczności”22. Owym zgubnym 
„namiętnościom” ulegali także mężczyźni i również oni – po 
schwytaniu, osądzeniu i skazaniu – kończyli żywot w strasznych 
mękach, o czym Komoniecki skrzętnie informował czytelników 
Chronografii. Pod datą 1711 autor notuje: 

„Dnia 26 marca w piątek przed Kwietną Niedzielą w Cięcinie, 
niejaki Gabryś Urbas, młynarz, Annę Pawlusionkę, żonę swoję ze 
złości, źle z nią mieszkając, przede dniem udusił i do śmierci zamor-
dował. Za co tu w Żywcu dnia 12 maja criminaliter egzekwowan 
jest. Odciąwszy mu wprzód rękę prawą, był kołem łoman, a potym 
na placu wplecion do niego”23. 

Łamanie kołem było wówczas często orzekanym rodzajem tak 
zwanej kwalifikowanej, czyli wiążącej się z dodatkowym cierpie-
niem skazanego, kary śmierci. W ten sposób karano morderców 
działających z wyjątkowym okrucieństwem lub dopuszczających 
się czynów budzących szczególną odrazę – na przykład, tak jak 
w omawianych przypadkach, zabicia męża lub żony24. Łamanie ko-
łem, czyli gruchotanie kości delikwenta, mogło przybierać dwojaką 
formę: jeśli rozpoczynano od uderzenia w czaszkę, skazaniec miał 
lżejszą śmierć, jeżeli jednak najpierw łamano kości stóp, umierał on 
dłużej i w strasznych mękach25. 

22 P. Kowalski: Ciało w opresji…, s. 93. 
23 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 350. 
24 M. Kamler: Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI 

i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich). Warszawa 
2010, s. 392–393. 

25 Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. Łódź 1975, s. 424. 
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Popularną formą kary kwalifikowanej było także ćwiartowanie. 
Taką właśnie egzekucję opisuje Komoniecki pod datą 1701: „[t]egoż 
roku we wsi Świnnej Józef Kubica, brat brata śpiącego, zamigawszy 
ślajsą [łuczywem -BSS] w nocy, gdzie i jako leży, toporem śmiertel-
nie w głowę zaciął, aż trzeciego dnia umarł, a tylko dla kawałka 
ziemie, o który się kłopocili, miał nań nienawiść. Za co przez sąd 
miejski żywiecki była mu ręka ucięta, a potym ścięt i ćwiertowan”26. 

Poprzez ćwiartowanie pozbawiano życia przede wszystkim roz- 
bójników (zwłaszcza, gdy rozbojowi towarzyszyło zabójstwo), spraw- 
ców napadów rabunkowych na domy i dwory oraz szczególnie  
okrutnych morderców. W przypadku opisanym przez Komoniec- 
kiego mamy do czynienia z ćwiartowaniem martwego już ciała, su-
gerowałoby to więc jakąś formę złagodzenia kary, z drugiej jednak 
strony autor wyraźnie zaznacza, iż przed egzekucją ucięto skaza-
nemu rękę, jego uczynek musiał być więc zakwalifikowany jako 
okrutny, gdyż dodatkowe tortury, poprzedzające ścięcie, stosowano 
właśnie w przypadku takich zbrodni27. 

Ucinanie ręki, jak również inne czynności związane z kalecze-
niem ciała, przeprowadzano często podczas obwożenia skazanego 
dookoła rynku i dopiero stamtąd odprowadzano go na miejsce 
stracenia, znajdujące się poza obszarem miejskich zabudowań28. 
W Żywcu było to prawdopodobnie wzgórze między Górą Burga-
łowską (Borkowską), a kościołem Przemienienia Pańskiego. Od 
roku 1689 zaczęto też wykorzystywać w tym celu dominującą nad 
miastem górę Grojec29. Zdarzało się jednak i tak, że egzekucja 
odbywała się w miejscu popełnienia przestępstwa. Komoniecki 
notuje taki oto przypadek: „[r]oku Pańskiego 1719 dnia 24 stycznia 
we wtorek w Suskim Państwie Jakub Biberczak z Błądzonki, żonę 
swoją zabiwszy, do wody Stryszawy rzeki wrzucił, żeby do Skawy 

26 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 278. 
27 M. Kamler: Złoczyńcy…, s. 418. 
28 Ibidem. 
29 M. Mikołajczyk: Wprowadzenie, s. 20. 
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zapłynęła, ale przeciwko karczmy suskiej zastanowiła się. A ten 
za ten występek na tym miejscu gdzie zabił, ścięt, dnia drugiego 
miesiąca marca w Suchej”30. 

Publiczna forma egzekucji miała na celu zaspokojenie potrzeb 
żądnej krwi gawiedzi – tracenie przestępców, obudowane całą masą 
teatralnych gestów, zawsze przyciągało bowiem tłumy. Oprócz 
waloru widowiskowego cały ten spektakl „karania złych” pełnił 
jednak także inną funkcję: okrucieństwo wykonywanych wyroków 
miało skutecznie dyscyplinować społeczeństwo. Połamane ciała 
pozostawiano więc, aż do rozkładu, na egzekucyjnych kołach, 
podzielone na ćwierci zwłoki zawieszano na szubienicach, ucięte 
ręce i nogi przybijano do pręgierza31. Wierzono, że takie działania 
zapobiegną szerzeniu się przestępczości. 

Żywiec nie utrzymywał „własnego” kata, więc gdy zaistniała 
potrzeba przeprowadzenia tortur oraz wykonania wyroku, wykwa-
lifikowanego „mistrza sprawiedliwości” sprowadzano z Krakowa, 
Cieszyna lub Pszczyny, najczęściej jednak z Oświęcimia, z którym 
beskidzkie miasto miało stałą umowę dotyczącą tego rodzaju 
„usług” opiewającą na kwotę stu dwudziestu złotych rocznie, co 
stanowiło sumę dość znaczną32. Umowa obejmowała, jak się zdaje, 
„zwykłe” czynności katowskie. Zdarzało się jednak, iż kat pozba-
wiał skazanego życia w jakiś niezwykły, bardziej „widowiskowy”, 
sposób, za co należało mu dodatkowo zapłacić. Ślad takiego zwy-
czaju odnajdujemy w Chronografii pod datą roczną 1688, kiedy to 
tracono niejakiego Wojciecha Miczka. Jak pisze żywiecki kronikarz, 
egzekucję mieli przeprowadzić czterej kaci, którzy specjalnie przy-
byli z Cieszyna. Jeden z nich, po odrąbaniu skazanemu głowy, nie 
puścił jej, lecz trzymając za włosy, „około stojącym prezentował. 

30 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 512. 
31 Zob. m.in.: P. Kowalski: Ciało w opresji…, s. 99; M. Mikołajczyk: Wprowa-

dzenie, s. 21; M. Bogucka: Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa 
1994, s. 191. 

32 M. Mikołajczyk: Wprowadzenie, s. 18. 
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Ale za ten figiel [!] złotych 60 od głowy wzięli, co by oświęcimski 
złotych 10 kontentowałby się”33. 

Nie wiemy, dlaczego zrezygnowano w tym konkretnym przy-
padku z „usług” oświęcimskiego kata, Komoniecki tego bowiem nie 
wyjaśnia. Bardziej precyzyjna jest pod tym względem notka odno-
sząca się do wydarzenia z roku 1721, kiedy to również trzeba było 
szukać zastępstwa (tym razem w osobie kata z Pszczyny), ponieważ 
okazało się, iż mistrz oświęcimski „pijaństwem się zabawia”34.

Czasem mordercy mogli liczyć na złagodzenie kar. Bywało tak 
na przykład wskutek wspomnianej już wcześniej praktyki ingero-
wania pana miasta lub wsi albo też innej „zacnej” osoby w posta-
nowienia sądu35. Pod datą roczną 1666 Komoniecki opisał takie oto 
zdarzenie: 

„Tegoż roku przytrafił się w Łodygowskim Państwie przypa-
dek mężobójstwa, iż Agneska Mojszanka męża swego Stanisława 
Stachurę zabić przenajęła, którego Jędrzej Ryczko w nocy śpiącego 
zabił. […]. Za co od sądu miejskiego żywieckiego tamże osądzona 
na śmierć, aby żywo kleszczami rozpalonemi jej ciało było targane, 
a potym ścięta została. A przy niej Jan Kempisz pachołek o cu-
dzołóstwo z nią pełnione ścięt był. Lecz pod bytność Jego Mości 
pana Stanisława z Warszyc Warszyckiego, kasztelana krakowskiego 
a pana tamecznego dziedzicznego klemencyja się jej pokazała, że 
tylko oboje ścięci zostali dnia piątkowego przed świętym Mikoła-
jem tamże w Łodwigowicach”36. 

Na marginesie dodajmy, że wspomniany tu kasztelan krakowski 
Stanisław Warszycki to nie kto inny jak ów słynny staropolski 
okrutnik, bohater wielu legend i mrocznych opowieści, który ze 
względu na swoje sadystyczne skłonności, ujawniane między in-
nymi wobec służby i kolejnych żon (jedną z nich miał zamurować 

33 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 243. 
34 Ibidem, s. 551. 
35 M. Mikołajczyk: Wprowadzenie, s. 15. 
36 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 210–211. 
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w wieży, inną zachłostać na śmierć) zasłużył sobie w tradycji histo-
rycznej na miano „diabła”37. Biorąc więc pod uwagę jego własne 
dokonania, możemy pokusić się o nieco przewrotne spostrzeżenie, 
iż opisana tu zbrodnia Agnieszki Mojszanki nie zrobiła na nim 
zapewne większego wrażenia. 

Jak dowiadujemy się z poczynionych przez Komonieckiego zapi-
sów, bywały i takie sytuacje, kiedy zabójca mógł w ogóle uniknąć 
kary śmierci, a nie tylko liczyć na jej bardziej humanitarną formę. 
Ciekawą ilustracją takiego właśnie wyroku jest wydarzenie opa-
trzone przez autora datą roczną 1715. Wtedy to, dnia 22 kwietnia, 
niejaki Wojciech Wielbłądowic w miasteczku Tymbark „na pleba-
niej tamecznej Kunegundę, księżą gospodynią, okrutnie zabił”38. 
Dalej czytamy, iż sprawca był bratankiem tamtejszego plebana, ale 
ich relacje nie układały się najlepiej, a to za sprawą owej gospodyni, 
która nieustannie oskarżała młodzieńca o kradzież oraz nieprzy-
stojne kontakty z córką bakałarza. Dając wiarę słowom kobiety, 
ksiądz zbił chłopaka, „a ta gospodyni drzwi trzymała, wołając żeby  
bił. Skąd na nię wziął nienawiść. Aż potym czwartego dnia w sobotę 
rano, wziąwszy siekierę, […] trzy razy w głowę ciął, aż ją zabił”39.

Za ten czyn młodzieniec nie został skazany na śmierć, lecz 
orzeczono wobec niego karę więzienia, zamienioną wkrótce „z po-
rady kapłanów”40 na pobyt w krakowskim klasztorze. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż Komoniecki bardzo szczegółowo opisuje wydarzenia 
poprzedzające zabójstwo, a więc znęcanie się gospodyni i księdza 
nad chłopcem, możemy przypuszczać, że to właśnie ten fakt wpły- 
nął na złagodzenie wyroku. Jak zauważa Marian Mikołajczyk, 
w staropolskiej praktyce sądowej nieraz zdarzało się, iż sprawcy 

37 Zob. m.in.: Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie…, s. 418; D. Rott: Kobie-
ta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej 
„Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty […]”. Katowice 2004, s. 75–
76. 

38 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 414. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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poważnych przestępstw, zwłaszcza zabójstw, powoływali się na 
wyzywające, prowokacyjne zachowanie pokrzywdzonych. Było to 
traktowane jako okoliczność łagodząca, z reguły nie skutkowała 
ona jednak uniewinnieniem oskarżonego41. Podobnie było także 
w omawianym przypadku – sprawcę ukarano, wyrok był jednak 
bardzo łagodny, na co miała zapewne wpływ owa wspomniana 
„porada kapłanów”, a więc wstawiennictwo osób cieszących się 
powszechnym szacunkiem społecznym. 

Ówczesny system prawny znał również pojęcie nieumyślnego 
pozbawienia życia. Już w przetłumaczonych przez Groickiego arty-
kułach prawa magdeburskiego odnajdujemy następujący zapis: „kto 
zabije umyślnie, wedle prawa ma być karan. Kto zabije przygodnie, 
iż to jawno będzie, gardła stracić nie powinien, jeno zapłacić”42. 

Kronika Komonieckiego notuje sporo przykładów wskazujących 
na respektowanie tego przepisu. Oto na przykład w roku 1709 trzej 
urzędnicy sądowi zabili niejakiego Piotra Pawlicznego z Ciśca, 
którego mieli doprowadzić przed sąd, ale po drodze tak dotkliwie 
go pobili, „że na miejscu wpół umarły został. Którego aż na wozie 
do zamku przywieziono, a tak nie gadając tylko chrapiąc, w kielku 
godzinach umarł”43. Z kolejnych fragmentów dowiadujemy się, iż 
oskarżeni długo przebywali w więzieniu, przysięgli jednak, „że tego 
umyślnie nie uczynili, tylko że nie chciał iść, obuchami bili i nie-
ostrożnie, z przygody, w słabe miejsce musieli uderzyć, dlaczego 
umrzeć musiał”44. Z dalszej części zapisu Komonieckiego wynika, 
iż oskarżeni zapłacili żonie i dzieciom zabitego sto grzywien war-
gieltu (czyli główszczyzny). 

Na wymiar kary miała także wpływ przynależność stanowa 
oskarżonego. Powszechna była wówczas praktyka orzekania niż-

41 M. Mikołajczyk: Przestępstwo i kara…, s. 82. 
42 B. Groicki: Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na 

gardle. Ustawa płacej i sądów. Oprac. K. Koranyi. Warszawa 1954, s. 40. 
43 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 339. 
44 Ibidem. 
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szych kar wobec szlachty lub ludzi piastujących ważne stanowiska, 
na przykład wójta. Znane są także przypadki łagodniejszego trak-
towania sprawcy, który był uznanym rzemieślnikiem lub uczonym 
i jego śmierć przyniosłaby miastu niepowetowaną stratę45. Również 
Komoniecki zdaje się traktować takie osoby z przesadną wyrozu-
miałością, osiągając przez to czasem – zapewne niezamierzony –  
efekt komiczny. Doskonałym przykładem takiej kuriozalnej argu-
mentacji jest fragment odnoszący się do roku 1574, kiedy to Daniel 
Banowski – rektor szkoły żywieckiej, „człowiek uczony [który] 
retoryki miał tu w Żywcu uczyć i inszych nauk”46, zabił swoją 
żonę, ciskając w nią nożem podczas posiłku. Komoniecki określa 
ten czyn jako casus infortunitus47, który miał się Banowskiemu po 
prostu „przytrafić”, tragiczny finał tej historii podsumowuje nato-
miast stwierdzeniem, iż kobieta „umarła więcej z przelęku aniżeli 
z rany”48. Podobnie uznał zapewne sąd, zabójca bowiem „był osą-
dzony publicznym karaniem, mając clementią, jako na człowieka 
uczonego i przydatnego miastu”49. 

Lżejsze kary orzekano także wobec duchowieństwa, którego 
przedstawiciele nie podlegali sądownictwu miejskiemu, lecz sądom  
kościelnym50. Nie orzekały one kary śmierci (w wypadku koniecz-
ności wymierzenia takiej kary przekazywano oskarżonego sądowi 
świeckiemu), a częstą formą sankcji była pokuta lub nakaz wstą- 
pienia do klasztoru. Jedna z takich właśnie spraw toczyła się w ro- 
ku 1705:

„Tegoż roku w dzień piątkowy po Bożym Ciele, dnia ósmego 
czerwca ksiądz Franciszek Jędrkowic, patriota żywiecki […] Reginę 
Dąbrowczonkę z Częstochowy kramarkę z gniewu, pijanym będąc, 
siekierą zabił. Po którym kazusie sam do konsystorza krakowskiego 

45 M. Mikołajczyk: Przestępstwo i kara…, s. 149–150. 
46 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 91. 
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem. 
50 B. Baranowski: Życie codzienne…, s. 38. 
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poszedł i [za] winnego się ogłosił. Który siedząc w więzieniu, dekre-
tem był depositus ab administratione sacrae missae et sacramento-
rum, naznaczywszy mu dwie lecie więzienie, a potym do klasztoru 
wstąpić”51. 

Na łaskawość wymiaru sprawiedliwości miał tutaj zapewne 
wpływ również fakt, iż oskarżony sam przyznał się do winy. O wy-
jątkowej wyrozumiałości sądu wobec krewkiego księdza świadczą 
także jego dalsze losy – nie zaostrzono mu kary nawet wtedy, 
gdy z więzienia w pałacu biskupim uciekł przez okno. Ponieważ 
podczas tej eskapady złamał nogę, zabrano go do szpitala świętego 
Marcina. Po zakończeniu leczenia duchowny udał się do Rzymu 
i był absolwowany (uwolniony od oskarżenia). 

Kradzież

Opisując ten rodzaj przestępstw, nawet w odniesieniu do czasów 
sobie współczesnych, Komoniecki nie zawsze określa sposób wyko-
nania kary, czasem poprzestając jedynie na stwierdzeniu, iż złodziej 
został osądzony na śmierć. W przypadku opisów morderstw taki 
brak dokładności byłby nie do pomyślenia, kradzieże stanowiły 
jednak zjawisko na tyle powszechne, że kronikarz nie widział za-
pewne potrzeby zagłębiania się w detale, chyba że danej sprawie 
towarzyszyły jakieś szczególne okoliczności. Tak było na przykład 
w roku 1597, kiedy to „w Kętach Annę, dziewkę jednę, co dobrze 
przykradała, nad zwyczaj pospolity obieszono”52. Był to ewenement, 
bowiem pomimo iż wśród wyroków śmierci za kradzież w staro-
polskim systemie prawnym rzeczywiście dominowało powieszenie, 
nie stosowano go wobec kobiet, gdyż wieszanie ich uchodziło za 
nieprzyzwoite53. W opisanym przez kronikarza przypadku chodziło 

51 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 288. 
52 Ibidem, s. 107. 
53 M. Mikołajczyk: Przestępstwo i kara…, s. 195–196; M. Kamler: Złoczyńcy…, 

s. 364; Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie…, s. 424–425. 
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jednak zapewne o recydywistkę, dlatego sąd odstąpił od utrwalo-
nego w tradycji zwyczaju. Wyjątkowe okoliczności towarzyszyły też 
egzekucji krawczyka – Wojciecha Stokłosy z Zabłocia, który w roku 
1684 został skazany na śmierć za kradzież koni:

„Tego tedy, gdy miał kat ścinać, panna jedna z Białej, jako do 
młodzieńca przyskoczywszy, podwiką mu szyję okręciła a ręką 
obłapiła, że się katu nijakim sposobem oderwać nie dała, zwiódszy 
go daleko z placu, chcąc go wyzwolić. Aż z zamku hajducy dwaj 
przybieg[ł]szy, zaledwie ją od niego oderwali i był ścięt. Z której 
okazyjej kat, zaszamotawszy się z nią i więźniem, niedługo potym 
w Oświęcimiu umarł”54. 

We wspomnianej już „księdze złoczyńców” ów desperacki czyn 
zakochanej dziewczyny został zupełnie pominięty, a z lapidarnej, 
jednozdaniowej notki dowiadujemy się jedynie, iż „[a]nno 1684. 
Woyciech Stokłosa o złodziejstwo u Ś[więtego] Krzyża ścięt”55. 
Autor Chronografii kolejny raz daje nam zatem dowód niezwykłego 
zmysłu kronikarskiego i – można by rzec – wyczucia dramaturgii, 
przekazując w tej niedługiej przecież opowieści taki ładunek emocji, 
który nawet dzisiaj, po kilku wiekach, nie pozostawia czytelnika 
obojętnym. Na marginesie dodajmy jeszcze, iż wspomniany tu sta-
rodawny, a spopularyzowany później przez Sienkiewicza w Krzy-
żakach, zwyczaj zarzucania skazanemu na głowę białej chusty, 
co było równoznaczne z obietnicą małżeństwa i miało uratować 
młodzieńca przed śmiercią, nie był już pod koniec XVII wieku, jak 
widać, uwzględniany przez wymiar sprawiedliwości, zapis Komo-
nieckiego stanowi jednak dowód jego długiego trwania w ludowej 
świadomości56. 

Za wyjątkowo ciężkie przestępstwo uchodziła w owych czasach 
kradzież miodu, karano je więc w sposób nadzwyczaj okrutny – po-
przez wytaczanie jelit. Odbywało się to w taki sposób, iż skazańca 

54 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 239. 
55 Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, s. 99. 
56 Por. M. Bogucka: Staropolskie obyczaje…, s. 190–191. 
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wodzono wokół słupa, a oprawca wycinał zeń jelita. Przy którymś 
kolejnym okrążeniu poddany takiej torturze nieszczęśnik umierał57. 
W roku 1605 w Żywcu torturowano w ten sposób niejakiego Ja-
kuba Hubę, który „pszczoły łupał […], za co przed Sąd Boży po-
szedł, będąc osądzony, aby był koło słupa wodzony, a wytoczone 
jelita z niego były. Co się tak stało, potym był ścięty”58. Tortura ta 
musiała robić duże wrażenie nawet na przywykłych do krwawych 
widoków mieszkańcach miasta, oszczędny w wyrażaniu emocji 
i komentowaniu opisywanych wydarzeń Komoniecki odnotował 
bowiem tym razem, iż „takiej egzekucjej strasznej w Żywcu jeszcze 
nigdy nie było”59. Wobec takiego stanu rzeczy nie może dziwić fakt, 
iż gdy w roku 1715 sądzono innego złodzieja, „co pszczoły łapał 
i miód ku wigiliej wybierał”60, jeszcze przed rozpoczęciem tortur, 
w chwili, gdy przekazywano go w ręce kata, „ze strachu padł na 
ziemię i nagle umarł”61. 

Złodziejom wymierzano również tak zwane kary mutylacyjne, 
o charakterze hańbiącym. Były one wykonywane przez kata, za-
zwyczaj przy pręgierzu lub szubienicy albo w miejscu dokonania 
przestępstwa. Kary takie miały formę obcięcia uszu lub kończyn, 
stosowano także piętnowanie będące widomym znakiem przestęp-
czej działalności danego człowieka i ostrzeżeniem przed jego profe-
sją62. W ten sposób karano złodzieja złapanego na kradzieży po raz 
pierwszy, rokującego nadzieję na poprawę, recydywa skutkowała 
natomiast pozbawieniem życia63. Praktyki takie były powszechne 
w średniowieczu, natomiast w czasach Komonieckiego daje się 
zauważyć stopniowe odchodzenie od ich orzekania. Okaleczanie 
ciała było już wówczas stosowane najczęściej jako wstęp do kary 

57 Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie…, s. 425. 
58 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 113. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, s. 455. 
61 Ibidem. 
62 M. Kamler: Złoczyńcy…, s. 424. 
63 M. Mikołajczyk: Przestępstwo i kara…, s. 153. 
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śmierci64. Również Komoniecki wspomina o mutylacjach raczej 
sporadycznie, warto jednak odnotować ciekawy przykład zastoso-
wania takiej kary, opisany przezeń pod datą roczną 1719:

„Dnia 14 października w sobotę Grzegorz Tlałka z Radzichów 
w Żywcu przez sąd był na pal wbity o rabunek [i] eksces nocny. 
A ten przedtym przez lat 5 był z dekretu pańskiego egzekwowan, iż 
mu ręka prawa i noga lewa pod pręgą była odcięta i szubienica na 
czole wypalona, wypuściwszy go, aby się poprawił. A on wyleczyw-
szy się, na kuli chodząc albo szczuglu, znowu udał się z kompanią 
[…] i złamał swój glejt. Dlaczego go tak surowo osądzono i na pal 
wbito. A jego towarzyszom po uchu pourzynano i szubienice na 
czele powypalano pod pręgą i wypuszczono”65. 

Podobnie jak mordercy również złodzieje mogli liczyć na 
uwzględnienie przez sąd okoliczności łagodzących. Były one roz-
maite – Komoniecki pisze na przykład o zamianie kary śmierci 
na pokutę kościelną oraz wygnanie, które to sankcje zastosowano 
w roku 1652 wobec niejakiego Martinusa Laymana – nauczyciela 
przyłapanego na kradzieży pieniędzy z kościelnej skarbony. Zła-
godzenie wyroku spowodowane było tym, iż oskarżony „ucząc 
chłopców w szkole żywieckiej, nigdy dzieci nie bijał, tylko różne 
paenitentiae naznaczał”66, dlatego wstawiono się za nim, w wyniku 
czego nie powieszono go, lecz „w śmiertelnej koszuli, mając powróz 
na szyjej, musiał w kościele stawać i z miasta mu kazano”67. Na 
wygnanie został skazany także żywiecki wikary Paweł Babilono-
wic, który „z ornatu perłowego w zakrystyjej poważył się odpruć 
i wziąć pereł […] 126”68.

Kradzież uchodziła za przestępstwo hańbiące nie tylko sprawcę, 
lecz całą jego rodzinę, nie mogą więc dziwić obecne w Chrono-

64 Ibidem, s. 213–215. 
65 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 517. 
66 Ibidem, s. 188. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem, s. 419. 
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grafii dość liczne wzmianki na temat oskarżeń wnoszonych przez 
ojców przeciwko synom złodziejom. Jeszcze bardziej dramatyczną 
wymowę ma sprawa Krzysztofa Rzepińskiego, „który się kradzieżą 
bawił, wchodząc w cudze sąmsiedzkie komory, a do Wadowic 
krewnemu znosił”69. Nie mając nadziei na zejście syna ze złej drogi, 
pewnego razu ojciec „dogonił go w lesie […] i tam do niego strzelił 
i zabił”70. Taki samosąd był jednak zapewne wydarzeniem wykra-
czającym poza ówczesne normy moralne i prawne, swój wywód 
kończy bowiem Komoniecki stwierdzeniem, iż miejsce, w którym 
ten wypadek się zdarzył, ludzie pokazują sobie do tej pory. 

Zbójectwo

Wśród wszystkich wyszczególnionych w Chronografii typów prze-
stępstw zbójectwo zajmuje miejsce wyjątkowe; przykładów zbójec- 
kich ekscesów oraz egzekucji zgromadził bowiem autor najwięcej, 
na podkreślenie zasługuje też niekonwencjonalny sposób ich ujęcia. 
We fragmentach tych zanika tak typowa dla kronikarza skłonność 
do zwięzłego ujmowania tematu, zastąpiona obszernymi opisami, 
w których aż roi się od barwnych szczegółów. Komoniecki serwuje 
też czytelnikom rodzaj „opowieści w odcinkach”, perypetie poszcze-
gólnych zbójników mają bowiem nieraz kilka odsłon, z których 
każda opatrzona jest inną datą roczną. Fakt ten przestaje jednak 
dziwić, gdy uświadomimy sobie, iż proceder zbójecki stanowił dla 
mieszkańców Żywca i okolic problem najbardziej dotkliwy i aktu-
alny, a przez to budzący największe zainteresowanie. Komoniecki 
daje temu wyraz wielokrotnie, między innymi podkreślając fakt, 
iż egzekucje zbójników przyciągały tłumy. Jako przykład niech 
posłuży wydarzenie z roku 1689, kiedy to tracono pochodzącego 
z Węgier Martyna Portasza, którego „egzekucyja była sławna, gdyż 

69 Ibidem, s. 199. 
70 Ibidem. 
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wiele ludzi różnego stanu z daleka się pozjeżdżało, aby go widzieć 
i na jego mękę patrzeć mogli, rachując ludu do dwu tysięcy”71. 

Najwięcej bogatych w szczegóły informacji o zbójcach pocho-
dzi, co zrozumiałe, z czasów bliskich chronologicznie samemu 
autorowi. Na marginesie warto jednak wspomnieć, iż w zapiskach 
dużo wcześniejszych, odnoszących się do połowy XV i początku 
XVI wieku, odnajdziemy dwa wyjątkowe na tle całej kroniki 
portrety zbójników. Były to kobiety, szlachcianki: Katarzyna Włod-
kowa Skrzyńska oraz Barbara Rusinowska. Pierwsza mieszkała na 
zamku Barwałd w ziemi zatorskiej, druga zaś miała grasować, wraz 
ze swoją bandą, w okolicach Gór Świętokrzyskich72.

71 Ibidem, s. 246. 
72 O Skrzyńskiej pisał także Jan Długosz. Zob. Jana Długosza Roczniki czyli 

Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga dwunasta 1445–1461. Przeł. J. Mru-
kówna. Warszawa 2009, s. 118, 320. Obszerna notka biograficzna (aczkolwiek 
mająca wyraźne znamiona legendy) znajduje się w średniowiecznym Roczniku gło-
gowskim. Zob. K. Borgeni: Rocznik głogowski do roku 1493 (Annales Glogovienses 
bis z. J. 1493). Przeł. i oprac. W. Mrozowicz. Głogów 2013, s. 78. Spośród później-
szych kronik polskojęzycznych, zob. Kronika polska Marcina Bielskiego…, s. 392, 
411; A. Komoniecki: Chronografia…, s. 36, 37, 39, 41, 45. Literatura przedmiotu: 
J. Putek: O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. 
Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego. Kraków 1938, s. 89–107; R. Kiers-
nowski: Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich. Warszawa 1977, s. 43–44; 
G. Studnicki: Barwałd. Zarys dziejów. Wadowice 1994, s. 37–42; hasło: Skrzyń-
ski Włodek ze Skrzynna. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 38. Warszawa–Kraków 
1997–1998, s. 472; J. Łepkowski: Kalwaria Zebrzydowska i jej okolice pod względem 
dziejowym i archeologicznym. Kraków 1850, s. 109–111; R. Primke, M. Szczerepa: 
Rycerze-Rabusie ze Śląska i Łużyc. Kraków 2006, s. 66–69. Praca ta ma charak-
ter popularnonaukowy. Źródła i opracowania dotyczące Rusinowskiej są jeszcze 
bardziej skąpe. Zob. Kronika polska Marcina Bielskiego…, s. 498; A. Komoniecki: 
Chronografia…, s. 56; Legendy świętokrzyskie. Oprac. J. Stankiewicz. Kraków 
1988, s. 101–102. Została ona także bohaterką dramatu. Zob. A. Ładnowski: Bar-
bara Rusinowska czyli zbójcy Gór Świętokrzyskich. Dramat historyczny w 5 aktach. 
Bochnia 1862, ss. 120. Perypetie obu zbójniczek zostały ostatnio opisane w arty-
kule B. Stuchlik-Surowiak: About Women who „Busied Themselves with Brigan-
dage”. Katarzyna Włodkowa Skrzyńska and Barbara Rusinowska, Forgotten Lady 
Robbers from the 15th Century. „Perspektywy Kultury. Czasopismo naukowe 
Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie” 2020, nr 28, 
s. 167–179. 
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Zawarte w kronice informacje na temat zbójeckich napadów 
w XVII i XVIII wieku dotyczą już zupełnie innej grupy społecznej 
i związane są w przeważającej części z Żywcem i jego okolicą. Fakt 
występowania tego zjawiska na omawianym terenie wiązał się 
przede wszystkim z położeniem geograficznym – czynnik sprzyja-
jący stanowiły niewątpliwie góry, ułatwiające ukrywanie się prze-
stępców, nie bez znaczenia była też bliskość granicy, umożliwiająca 
ucieczkę na Węgry, Słowację i Śląsk. Obraz ten dopełnić można 
spostrzeżeniem, iż – z uwagi na wielość pastwisk i pasterskich 
szałasów – od wiosny do jesieni zbójnicy mogli także liczyć na 
stosunkowo łatwy dostęp do pożywienia73. 

Mężczyzn parających się zbójectwem można podzielić na dwie 
kategorie – „zawodowców”, którzy poza zbójowaniem nie zajmo-
wali się już w zasadzie niczym innym, oraz, o wiele liczniejszych, 
zbójników „okazjonalnych”, którzy na co dzień żyli i pracowali we 
własnych gospodarstwach i tylko czasem, na wezwanie, przystawali 
do większej grupy w celu dokonania napadu. Najczęstszym powo-
dem przyłączenia się do braci zbójeckiej była oczywiście chęć zysku, 
zdarzały się jednak także sytuacje, kiedy wcielano kogoś na siłę74. 
Jak wynika z dokumentów sądowych, zbójnikami byli w większo-
ści ludzie młodzi, najczęściej między dwudziestym a trzydziestym 
rokiem życia75. 

W starszej literaturze przedmiotu nieraz traktowano zbójectwo 
jako przejaw walki klasowej – buntu ubogich i ciemiężonych prze-
ciw bogatym i sytym76. Na funkcjonujący w tradycji kulturowej 

73 M. Kamler: Zbójnictwo i rozbój w Beskidach od drugiej połowy XVI do pierw-
szej połowy XVII wieku. W: Społeczeństwo staropolskie. T. 2: Społeczeństwo a prze-
stępczość. Red. A. Karpiński, I. Dacka-Górzyńska. Warszawa 2009, s. 229. 

74 Ibidem, s. 193–194. 
75 Por. U. Janicka-Krzywda: Epilog zbójnickiego żywota. W: Rocznik Muzeum 

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. T. 1. Chorzów–Katowice 2013, s. 75. 
76 Zob. m.in.: S. Szczotka: Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 

1589–1782. Lublin 1952, s. 5; W. Ochmański: Zbójnictwo góralskie. Z dziejów wal-
ki klasowej na wsi góralskiej. Warszawa 1950, s. 193–242. 
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obraz „dobrego zbójnika” wpłynęły także rozmaite podania i le-
gendy, w których uprawiający ten proceder ludzie odbierali dobra 
bogatym, a rozdawali biednym77. Lektura zachowanych źródeł, 
w tym Chronografii Komonieckiego, nie pozwala jednak utrzymać 
tej opinii – wszelkie udokumentowane napady na domy, dwory, 
plebanie, kupieckie wozy czy warsztaty rzemieślników miały na 
celu wzbogacenie się samych zbójników i jeśli jest w nich mowa 
o dzieleniu się łupem, rzecz dotyczy wyłącznie członków bandy78. 

Zbójnicy kradli najróżniejsze dobra: pieniądze, klejnoty, złoto, 
srebro, szaty, naczynia etc., ale także pożywienie. W Chronografii 
często pojawia się zapis, iż rabowali „co było”. Grabiono zatem 
wszystkie przedmioty przedstawiające jakąś wartość i dające się 
unieść79. Różne były też miejsca ataku – na interesującym nas te-
renie napadano najczęściej na bogate domy i dwory, Komoniecki 
wspomina jednak także o napadach na plebanie oraz karczmy 
i browary dzierżawione przez Żydów. Taki przypadek miał miejsce 
na przykład w roku 1714, kiedy to „we wsi Makowie zbójcy aren-
darza Żyda Jakuba, browaru, zawiesiwszy go do góry i paląc słomą, 
zastrzelili i do śmierci zabili, zabrawszy pieniądze”80. 

Najczęstsza była zasada równego podziału zdobyczy, funk-
cjonująca przede wszystkim wówczas, gdy napadu dokonywała 
nieliczna grupa zbójników bez wyraźnie wyznaczonego przywódcy. 
W sytuacji, gdy na czele grupy stał „hetman”, to on decydował 
o sposobie zagospodarowania łupu81. Nieraz zdarzało się jednak, 
iż do krwawych zajść dochodziło pomiędzy samymi zbójnikami. 

77 Por. A. Kastelik-Herbuś: Żywieccy zbójnicy w ludowych opowiadaniach. „Li-
teratura Ludowa” 2007, nr 4–5, s. 78–80. 

78 Por. M. Kamler: Zbójnictwo i rozbój…, s. 230; A. Jazowski: Zbójnictwo 
w świetle dotychczasowych badań i opinii. W: Mity i rzeczywistość zbójnictwa na 
pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Red. M. Madejowa, 
A. Mlekodaj, M. Rak. Nowy Targ 2007, s. 53–54. 

79 Por. M. Kamler: Zbójnictwo i rozbój…, s. 218–219. 
80 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 449. 
81 M. Kamler: Zbójnictwo i rozbój…, s. 204. 
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Komoniecki utrwalił między innymi wydarzenie mające miejsce po 
rozbiciu silnej, dwudziestopięcioosobowej bandy wspomnianego 
już Martyna Portasza. Kiedy ów charyzmatyczny „hetman” został 
pojmany i stracony w Żywcu, jego dotychczasowi towarzysze nie 
zrezygnowali z uprawiania zbójeckiego procederu. Gdy pewnego 
razu, po napadzie na pasterski szałas, piekli zdobytego barana, je-
den z nich miał spojrzeć na siekierę i powiedzieć: „jest ostra, uciąłby 
nią od razu szyję”82, po czym rzeczywiście swojego towarzysza „tą 
siekierą w szyję ciął, aż mu głowa odpadła”83. 

Liczne przykłady zatargów pomiędzy zbójnikami zostały rów-
nież odnotowane w „księdze złoczyńców”. Ciekawe fragmenty 
odnajdujemy na przykład pod datą roczną 1602. Pierwszy dotyczy 
niejakiego Grzegorza Zania z Rybarzowic. Mężczyzna ten „wyznał 
na mękach […], że towarzyszów swoich, którzy na rozbijaniu z nim 
byli, pobił”84. Drugi przykład odnosi się do Marcina Jeżyka, rów-
nież z Rybarzowic, który przyznał się, „że towarzysza pierwszego 
zbójnika uderzył tylcem w łeb, że mu się mózg kidał”85. 

W szeregi zbójników nieraz wkradały się więc agresja, dezor-
ganizacja i chaos, szczególnie w sytuacjach, gdy zabrakło dotych-
czasowego przywódcy. Jeśli jednak na czele stał silny i cieszący się 
szacunkiem „hetman”, grupa działała perfekcyjnie. Na kartach 
Chronografii odnajdziemy wiele fragmentów świadczących o dosko-
nałej organizacji zbójeckich band i niezwykłej pomysłowości ich 
przywódców. Jako przykład może posłużyć działalność Martyna 
Portasza. Była ona zakrojona na dużą skalę i obejmowała między 
innymi Węgry, Austrię, Czechy oraz Śląsk, a ponieważ tak szeroki 
zasięg rodził pewne problemy, przede wszystkim natury lingwi-
stycznej, przewidujący „hetman” woził ze sobą studenta z Węgier, 
który „języki węgierski, niemiecki i łaciński umiał”86. 

82 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 247. 
83 Ibidem. 
84 Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, s. 48.
85 Ibidem.
86 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 245–246. 
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Bardzo zmyślnym systemem posługiwał się także inny „het- 
man” – Wojciech Klimczak. W swojej kilkunastoosobowej kompa-
nii miał on „dziada jednego”87, który chodził do różnych domów 
i dworów, rzekomo po prośbie, a w rzeczywistości po to, aby przyj-
rzeć się, jaki majątek znajduje się w każdym z nich. Po dokonaniu 
takiego przeglądu „dziad” nocował w wybranej posiadłości, po 
czym w nocy wpuszczał do niej swoich towarzyszy, „że na ludzi 
śpiących nachodzili i rabowali”88.

Czasem zdarzało się i tak, iż konkretną pomoc w postaci żyw-
ności lub schronienia oferowali zbójnikom mieszkańcy beskidzkich 
miejscowości89. Odwołajmy się znów do przykładu Martyna Porta-
sza, którego banda nawiedziła Żywiec w roku 1688. Pomimo czy-
nionych przez zbójników gwałtów na miejscowej ludności niejaki 
Tomasz Dudek z Milówki przyjął ich pod swój dach, za co później 
został ścięty, podobnie jak jego córka, która obcowała ze zbójcami 
cieleśnie90. Na marginesie warto wspomnieć, iż dalekim echem tej 
historii jest wpis dokonany w Księdze sądowej Państwa Żywieckiego, 
która, w odróżnieniu od „księgi złoczyńców”, dokumentuje znacz-
nie mniej drastyczne przestępstwa, a także sprawy o charakterze 
cywilnym91. Pod datą roczną 1689 figurują akta sprawy Reginy 
Dudkowej z Milówki, wezwanej przez własnego zięcia do zwrotu 
pieniędzy wydanych przez niego na jej córkę, jako że dziewczyna, 
„niecnotliwie żyjąc”, nie dotrzymała przysięgi małżeńskiej92. 

87 Ibidem, s. 258. 
88 Ibidem. 
89 Por. M. Mikołajczyk: Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i pro-

ces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia. Katowice 2001, s. 49. 
90 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 244. 
91 Nieodnotowywanie w „zwykłych” księgach miejskich informacji o najpo-

ważniejszych przestępstwach i zapisywanie ich w specjalnie wyodrębnionych 
„księgach złoczyńców” zwanych też księgami czarnymi lub smolnymi (acta nigra), 
z uwagi na zwyczaj barwienia okładki lub brzegów kart na czarno, było stosunko-
wo częstą praktyką, nie tylko w dużych miastach. Żywiec nie był tutaj wyjątkiem. 
Por. M. Mikołajczyk: Wprowadzenie, s. 22. 

92 Księga sądowa Państwa Żywieckiego 1681–1773. Oprac. i wyd. M. Karaś, 
L. Łysiak. Warszawa–Kraków 1978, s. 43. 
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Jeszcze bardziej spektakularny przykład pomocy zbójnikom 
notuje Komoniecki pod datą 1694, kiedy to Malcher Talik z Gilo-
wic93 – zbójca rabujący nie tylko dwory, ale i plebanie – postrzelił 
się w rękę, a następnie schronił w Rychwałdzie u księdza Andrzeja 
Plucińskiego, który go ukrywał i leczył. Dalsze perypetie zbójnika 
opisał żywiecki wójt w sposób niezwykle barwny i dynamiczny, 
pobudzający bez wątpienia wyobraźnię czytelników. Gdy odkryto 
miejsce pobytu przestępcy i zażądano jego doprowadzenia na za-
mek żywiecki, „on z prędkości, będąc przestrzeżon, na dzwonnicę 
kościelną uciekł, stamtąd na kościół, a potym dziurą się po sznurze 
na to zgotowanym do kościoła na dół spuścił”94. I tu następuje 
zaskakujący zwrot akcji, okazuje się bowiem, że ksiądz Pluciński, 
mimo iż wie już o zbójeckiej działalności swojego gościa, ani myśli 
go wydać strażnikom, którzy po niego przyszli. Zamyka więc Ta-
lika w zakrystii, a sam jedzie do krakowskiej kurii, by dowiedzieć 
się, czy zbójnik może skorzystać z kościelnego prawa azylu. Mamy 
tu zatem do czynienia z kolejną próbą wykorzystania norm pra-
starego prawa zwyczajowego, zupełnie jednak nieudaną – decyzja 
zwierzchników jest bowiem jednoznaczna: złoczyńca okradający 
kościoły i plebanie musi byś skazany na śmierć, który to wyrok 
wkrótce wykonano. 

Ów bezdyskusyjny, bo potwierdzony źródłowo, fakt pomagania 
przez miejscową ludność zbójnikom wiązać można zapewne ze 
wzbudzanym przez nich strachem. Zarówno w Chronografii, jak 
i w „księdze złoczyńców” odnajdujemy zapisy, z których jasno 
wynika, iż zbójcy krwawo rozprawiali się z każdym, kto stanął im 
na drodze. Co istotne, okrutny los spotykał nie tylko tych, którzy 
walczyli z nimi, broniąc swojego majątku, ale nawet osoby przy-
padkowo przebywające na miejscu przestępstwa. I tak na przykład 

93 Perypetie tego zbójnika stały się kanwą powieści. Zob. B. Sroka: Harnaś. 
Gilowice 2004. 

94 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 256. 
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w roku 1625 „niejaki Urban Krzyżek, mieszczanin żywiecki […] idąc 
przez las Kiełbasów, trzech zbójców naszedł, którzy barć dla miodu 
ścinali. A tego oni pojąwszy, przywiedli do towarzystwa i dawali 
mu też jeść miodu, ale iż go Borsuków znał, kazał go zabić, żeby 
go nie wydał, iż był przywódca zbójców. A tego Bury wziąwszy, 
zawiódł do Potoka Hawraniego albo Gawroniego i tam go zabił”95. 

Z pewnością liczne były także przypadki pomocy podyktowa- 
nej pokrewieństwem – w wielu beskidzkich rodzinach ojciec, syn,  
szwagier czy brat trudnili się zbójeckim rzemiosłem96. Fakt ten tłu-
maczyłby też obecność na kartach Chronografii wzmianek dotyczą-
cych potajemnego grzebania ciał zbójników, którzy, jako złoczyńcy, 
nie mieli prawa do godnego pochówku. Dwa takie przypadki zda-
rzyły się na przykład w roku 1706. Pierwszy z nich Komoniecki tak 
utrwalił: „Jędrzej i Maciej Świerczkowie, bracia rodzeni z Państwa 
Łodwigowskiego, zbójcy tajemni, za swoje ekscessa wyjawione, 
na placu miejskim na pale żywo razem powbijani byli. Z których 
aż strach przemijającym był. A tych nie wiedzieć kto […] w nocy 
pozdejmował i zagrzeb[ł] w dolinie”97. Drugi opis odnosi się do 
zbójnika Jana Góry, „którego na granicy łodwigowskiej ćwiarto-
wano, lecz go zaraz tej nocy Łodwigowianie zdjęli i pochowali”98. 

Wiele fragmentów kroniki skłania jednak do wniosku, iż 
mieszkańcy beskidzkich okolic darzyli zbójników swego rodzaju 
szacunkiem i – nawet w przypadku braku więzi rodzinnych – z ża-
lem przyglądali się dokonywanym na nich egzekucjom. Te zaś były 
nadzwyczaj okrutne: darcie pasami skóry, wbijanie na pal, obcina-
nie kończyn, łamanie kołem i wiele innych form kaleczenia ciała. 
Okropność tych tortur poruszała nawet Komonieckiego, który tak 
opisał egzekucję kilku zbójników w roku 1721: „[p]od który czas aż 
zgroza i strach był na placu miejskim, gdzie szubienic czworo stało, 

95 Ibidem, s. 140. 
96 M. Kamler: Zbójnictwo i rozbój…, s. 198–199. 
97 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 309. 
98 Ibidem, s. 306. 
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a na każdych głów i ćwierci ludzkich pełno było, znowu na palu 
jeden a dwa na kołach wplecioni postawioni byli. Z których smród 
i pojrzenie straszne było i okropne każdemu”99. 

Ponieważ zbójectwo stanowiło niezwykle dotkliwą formę 
przestępczości, a koczowniczy tryb życia wielu przedstawicieli tej 
profesji bardzo utrudniał działania organów ścigania, polowanie na 
zbójnika przypominało nieraz łowy na dzikiego zwierza, zaś jego 
schwytanie zawsze było traktowane jako ogromny sukces wymiaru 
sprawiedliwości. Nic więc dziwnego, iż starano się mu nadać od-
powiednią oprawę. Ciekawy przykład takich działań notuje Komo-
niecki pod datą 1706, kiedy to schwytano Tomasza Bakalarczyka. 
Po dokonaniu egzekucji strażnicy jego głowę, niczym łowieckie 
trofeum, „na prezent panu przynieśli”100. Podobne „przedstawie-
nie” odbyło się w roku 1712, kiedy to, po zabiciu zbójcy Błażka 
Gawlika, „harnicy cieszyńscy do zamku żywieckiego głowę jemu 
odciętą przynieśli, którego zastrzelono w samo oko i państwu 
prezentowano”101. 

Wspomniani „harnicy”, powoływani do walki ze zbójnikami, 
zwani byli też górskimi żołnierzami (milites montanicorum). 
Utrzymywanie tych oddziałów było kosztowne, ale niezbędne. 
W wyjątkowych sytuacjach korzystano też z pomocy wojska oraz 
pospolitego ruszenia miejscowej szlachty102. 

Najbardziej „widowiskowo” tracono zbójnickich przywódców – 
wieszając ich na haku za żebro. Było to przez nich samych postrze-
gane jako honorowe, zaszczytne zakończenie zbójeckiego żywota103. 
Taki koniec spotkał też osławionego Martyna Portasza, schwyta-
nego w wyniku donosu Reginy Dudkowej104, któremu „[n]aprzód 

 99 Ibidem, s. 531. 
100 Ibidem, s. 309. 
101 Ibidem, s. 369. 
102 U. Janicka-Krzywda: Epilog…, s. 76. 
103 Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie…, s. 426. Por. U. Janicka-Krzywda: 

Epilog…, s. 79. 
104 Regina Dudkowa pomściła w ten sposób śmierć swojego męża i córki straco-

nych za pomoc zbójnikom. Zob. U. Janicka-Krzywda: Epilog…, s. 77. 
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[…] pasy dwa na plecach udarto i dwie ręce ucięto, a na ostatku 
żywo na haku, jako hetmana, zawieszono”105. 

Wspomnianą już sympatię wobec zbójników uzasadniają bada-
cze także specyficzną naturą górali, ceniących sobie nade wszystko 
swobodę i niezależność106. Zapewne można ją również wytłumaczyć 
podziwem dla nadzwyczajnej wytrzymałości i hartu ducha, który- 
mi to cechami charakteryzowało się wielu przedstawicieli zbójec- 
kiej profesji, a szczególnie dotyczyło to „hetmanów”. Przykłady ich 
odporności na stres i ból są niemal nieprawdopodobne. Gdy w roku 
1630 odbywała się egzekucja Sebastiana Burego (schwytano go 
podczas hucznej zabawy w Milówce)107, wprawił on w konsternację 
zgromadzonych gapiów, ponieważ, wisząc już na haku, zakrzyknął 
dziarsko: „wio Bury do góry”108, po czym patrząc, jak kat rozrąbuje 
jego siedmiu towarzyszy, zawołał do niego: „narąbałeś teraz mięsa, 
jedzże go”109. Finał tego tragikomicznego widowiska był taki, że 
kat, na prośbę kapłanów, strzelił do Burego i dopiero wtedy go 
uciszył110. Dość specyficzne poczucie humoru miał także jeden 

105 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 246. 
106 M. Kamler: Zbójnictwo i rozbój…, s. 230. 
107 U. Janicka-Krzywda: Epilog…, s. 77. 
108 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 159. 
109 Ibidem. 
110 Piotr Kowalski interpretuje ten fragment jako próbę nadania Buremu cech 

nieludzkich, diabelskich, przykład opisu, w którym „sposób przedstawienia 
zbrodniarza bywa tak radykalny, że nadaje mu cech demonicznych, czyni z niego 
bestię, monstrum, istotę, która zachowuje się i reaguje inaczej niż człowiek” . Taki 
zabieg miał – zdaniem badacza – służyć ocaleniu wiary w ład i porządek świata. 
„Gdy bowiem dzieją się rzeczy przerażające, ich sprawców można definiować tak, 
by pozbawić ich przynależności nie tylko do społeczeństwa, ale nawet ludzko-
ści” – zob. P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca. Studia 
z antropologii historycznej. Wrocław 2010, s. 260–261. Wobec ogółu informacji 
dotyczących społecznych uwarunkowań zbójectwa, jakie przynosi Chronografia 
(m.in. wzmianek o potajemnym chowaniu ciał zbójników, scenach płaczu podczas 
ich tracenia lub legendach nt. kwiecia wyrastającego na ich mogiłach), trudno się 
jednak zgodzić z taką interpretacją. W tym kontekście bardziej prawdopodobna 
wydaje się intencja Komonieckiego, by wzbudzić w czytelniku swego rodzaju po-
dziw dla zbójeckiego „hetmana”, którego wytrzymałość na ból i niezwykłą odwa-
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z kompanów Burego, który ścigany przez ponad setkę mieszczan, 
wskoczył do rzeki Soły „i przepłynąwszy na [drugi] brzeg, tam na 
despekt ubranie spuściwszy, zadek na nie wypiął, a potym do lasa 
uciekł”111. 

Swego rodzaju szacunek, jakim otaczano zbójników, wiązał się  
też zapewne z faktem, iż niektórzy spośród nich mieli bardzo 
ciekawą przeszłość, często przemieszczali się z miejsca na miejsce 
i w związku z tym oglądali rzeczy, które dla przeciętnego miesz-
kańca beskidzkiej wioski czy miasteczka były całkowicie niedo-
stępne. A jeśli w dodatku umieli o nich barwnie opowiadać, stawali 
się niemal bohaterami tłumu. Przykładem takiego właśnie zbójnika 
był Balcer Hutyra stracony w Żywcu w roku 1716. Jego wspomnie-
nia, którymi uraczył przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, 
okazały się tak ciekawe, że sam Komoniecki uznał za wskazane 
umieścić je w swojej kronice. Hutyra bowiem „zeznał, że […] był 
w Hiszpaniej, także [w] Brabantach, gdzie psami wożą i robią jako 
koniami, zaprzęgnąwszy onych, a łapki na pyskach mają, żeby się 
nie kąsali. I tamże miasto drew kamieńmi czarnemi palą, z których 
dym, gdy człowieka dojdzie, oczernieć musi, a tego nie odmyje 
żadnym sposobem; dlatego tam ludzie czarni są”112. 

Pomimo swej krwawej profesji zbójnicy potrafili, jak widać, 
zjednywać sobie sympatię ludzi, a ich procesy i egzekucje miały 
w sobie coś z przedstawień, w których grający główną rolę aktor 
całkowicie panuje nad uczuciami i emocjami publiczności113. Bury 
na ten ostatni w swoim życiu spektakl wybrał rolę komediową, 
natomiast inny „aktor” – stracony w 1693 roku zbójnik Sebastian 
Gruszecki „na śmierć […] poszedł, czytając sobie sam akty zba-
wienne głośno, iż ludzie płakali […]. Na którego grobie kwiecie 

gę, wręcz nonszalancję w obliczu śmierci, postrzegano zapewne jako nadludzkie, 
nie zaś nieludzkie. 

111 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 159. 
112 Ibidem, s. 487. 
113 Por. P. Kowalski: Świat Andrzeja Komonieckiego…, s. 210–212. 
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różne polne wyrosło i tak na lat trzy co rok wyrastało”114. I w ten 
właśnie sposób rodziły się legendy o „dobrych zbójnikach”115. 

Przestępstwa na tle seksualnym

Grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu były w dawnych wiekach 
piętnowane zarówno przez sądownictwo świeckie, jak i przez 
Kościół. By uświadomić wiernym ogrom zła, jakie niesie ze sobą 
cudzołóstwo, duchowni uciekali się w swoich kazaniach do najwy-
myślniejszych i najbardziej dosadnych porównań. Jako jeden z wielu 
przykładów niech posłuży Na wtorą niedzielę Adwentową kazanie 
wtore z 1620 roku, autorstwa dominikanina Fabiana Birkowskiego. 
Przyrównał on cudzołożnika do obżartucha, który ciało swoje „lży 
womitami, phlegmami i plugastwy innymi, na które się krztusimy, 
gdy o nich słychamy”116. Kaznodzieja porównuje go również do 
złodzieja i mordercy, bo „zabija ciało żony, gdy ją od męża bierze, 
zaczym i kradnie zaraz”117. Co ciekawe, w ujęciu Birkowskiego jest 
to grzech tak straszliwy, że zdaje się on nawet dopuszczać (choć 
wyznaje to w dość zawoalowany sposób) zasadność dokonania 
na cudzołożniku morderstwa. Powołuje się przy tym na system 
prawny, który „nawet patrzy przez spary na to, gdy cudzołożnika 
zabije ociec, zastawszy go w grzechu”118. 

Istotnie, prawo świeckie było wobec przestępów seksualnych 
bezwzględne – zgodnie z jego postanowieniami cudzołożników, 

114 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 254. 
115 Na temat mitotwórczej funkcji dzieła Komonieckiego pisał m.in. J. Rodak. 

Zob. Idem: Epitafium – legenda – Chronografia. Rzecz o „Dziejopisie żywieckim” 
Andrzeja Komonieckiego i legendzie ks. Grzegorza Zdziewojskiego. „Świat i Słowo” 
2011, nr 1(16), s. 221–232. 

116 F. Birkowski: Na wtorą niedzielę Adwentową kazanie wtore. W: Kazania na 
niedziele i święta doroczne przez X. D. Fabiana Birkowskiego Zakonu świętego Do-
minika Kaznodziejskiego napisane… T. 1. Kraków 1620. Bibl. Ossol., sygn. XVII 
15575, s. 26. 

117 Ibidem, s. 30. 
118 Ibidem. 
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bigamistów i gwałcicieli należało karać mieczem119. W praktyce jed-
nak samo cudzołóstwo rzadko było aż tak drastycznie karane, sta-
nowiło jednak zawsze argument bardzo obciążający w przypadku 
innych przestępstw120. Ślady takiego orzecznictwa odnajdujemy 
także na kartach Chronografii:

„Tegoż roku [1675] ultima Octobris […] Mikołaj Kasprzykowic, 
miejski syn tuteczny u kościoła Świętego Krzyża przy Bożej Męce 
tu w Żywcu ścięt, a to za skarżeniem Jego Mości pana Ochockiego, 
bowiem mając żonę ślubną, inszę pannę od tego pana Ochockiego 
uwiódł, pobrawszy mu szaty, piniądze i tu do Żywca do rodzica 
swego […] z pomienioną nałożnicą przyjechał. Za którym żona 
ślubna i pan Ochocki pośpieszył i na sąd miejski, jako swego wino-
wajcę, podał”121. 

Prawo nie było jednak równe wobec wszystkich. Gdy w roku 
1605 „Jego Mość pan Mikołaj Komorowski, przy rodzicu swoim 
mieszkając, był w jeden czas wesoły”122 [!] i zorganizował na zamku 
alkoholową libację z udziałem „panien miejskich żywieckich”123, 
doszło do poważnego incydentu – „ktoś” (być może sam Mikołaj, 
być może ktoś inny z jego kompanii, Komoniecki pisze o tym w za-
woalowany sposób) niejakiej Annie Boczkowczance „cnotę odjąć 
chciał”124. Broniąc się przez gwałtem, dziewczyna wyskoczyła przez 
okno i wybiła sobie oko. Finał tej sprawy był taki, że Komorowski 
nadał Annie i jej ojcu na własność ziemię, co Komoniecki dość 
nieudolnie próbuje interpretować jako nagrodę za wyjątkową od-
wagę panny i rekompensatę za jej wybite oko, w istocie chodziło 
jednak zapewne o zamknięcie ust dziewczynie, na której cnotę tak 
obcesowo nastawał żywiecki dziedzic. 

119 M. Mikołajczyk: Przestępstwo i kara…, s. 195. 
120 B. Baranowski: O hultajach…, s. 187. 
121 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 229–230. 
122 Ibidem, s. 113. 
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
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Zgodnie z ówczesnym prawem sodomitów i winnych stosun- 
ków kazirodczych palono125, w płomieniach mieli ginąć także homo-
seksualiści. Odwołując się do przepisów Caroliny, Groicki pisał: 
„[g]dzieby kto takowy nalezion był, żeby abo z bydlęciem, abo 
chłop z chłopem przeciw przyrodzeniu sprawę miał, takowi mają na 
gardle być skarani a według obyczaja ogniem mają być spaleni, bez 
wszelakiego zmiłowania i łaski, ponieważ to haniebny i sromotny 
grzech jest i ma być srodze karan”126. O tym, iż w tego rodzaju 
przypadkach sądy rzeczywiście postępowały „bez wszelakiego 
zmiłowania i łaski”, świadczy wiele fragmentów żywieckiej kroniki. 
W jednym z nich Komoniecki notuje: „[r]oku Pańskiego 1691 przed 
Niedzielą Kwietną […] w Ślemieniu o kazirodztwo ojca spalono, 
niejakiego Chwałkę z Koczonia, iż z córką swoją dopuścił się cieles-
nego występku, a córkę tamże osieczono. Przy tym i o porubstwo 
drugiego dnia pachołka z Rychwałdku z klaczą, których na Górze 
Koczońskiej spalono, uczyniwszy to i klaczy”127. Podobny był los 
parobka z Kęt, który w roku 1728 został oskarżony „o bestyjalskie 
uczynki z klaczami, krowy i kozami”128. Mężczyznę „na granicy 
kobiernickiej ścięto i na stosie drew spalono”129. 

Surowość ówczesnego sądownictwa w połączeniu z właściwą Ko-
monieckiemu tendencją do uwypuklania drastycznych szczegółów 
egzekucji sprawia, że niektóre fragmenty kroniki wręcz epatują ok-
rucieństwem. Taki charakter ma na przykład zapis dokumentujący 
wydarzenie z 1727 roku: „[d]nia 18 sierpnia w poniedziałek we wsi 
Komorowicach za Białą stracono ojca i córę o kazirodztwo i dziecię 
oraz z nich zrodzone osądzono zamordować. Któremu zaciąwszy 
żyły w rękach, w wodzie ciepłej ono nurzano, żeby we mdłości 
umarło; lecz że czerstwe było, gardło mu potym podrzezano”130. 

125 M. Mikołajczyk: Przestępstwo i kara…, s. 198. 
126 B. Groicki: Artykuły prawa majdeburskiego…, s. 153. 
127 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 249. 
128 Ibidem, s. 569. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem, s. 565. 
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Złożoność niektórych przestępstw z omawianej tu kategorii 
sprawia, że Komoniecki, zafascynowany niejako ich walorami 
fabularnymi, skupia się wyłącznie na samym opisie zbrodni, za-
pominając o zwyczajowej konkluzji w postaci informacji na temat 
poniesionej przez sprawcę kary. Taką formę ma na przykład zapis 
odnoszący się do roku 1715: 

„Dnia 25 marca w sobotę na Oszczadnicy Michał Kucharczyk 
wójt oszczadnicki komornicę swoję jeszcze brzemienną okrutnie 
zabił z tej okazyjej, że on był styran albo mieszaniec, to jest męskie 
i białogłowskie miał przyrodzenie w sobie, więcej na białogłowskie 
ściągając. A ten, choć żonę miał, z nią nie przestawał, tylko sobie 
pachołka chował, z którym osobno legał i w nim się kochał, a ten 
pachołek nad wolą jego ożenił się i została z nim praegna[n]s. On 
zawiszcząc jej tego, wywiódł żonę jego ku owcom i tam okrutnie 
z owczarzem zabił”131. 

Niewykluczony jest jednak również inny powód owego zabu- 
rzenia dydaktycznego schematu: zbrodnia – ujęcie sprawcy – wy-
rok – kara i przemilczenia ostatniego z tych elementów (przy czym 
trudno w tym wypadku zakładać, że niechlubny bohater tej historii 
w ogóle uniknął kary). Byłaby nim swoiście pojęta solidarność 
wobec człowieka pełniącego tę samą co Komoniecki funkcję ad-
ministracyjną. Pomijając tragiczne zakończenie tej historii, warto 
zwrócić także uwagę, iż przedstawiony tu mężczyzna, pomimo 
swojej orientacji seksualnej, cieszył się powszechnym szacunkiem – 
powierzono mu przecież funkcję wójta. Fakt ten skłonił niektórych 
badaczy do wniosku, iż beskidzcy chłopi tolerowali homoseksualizm 
(który byłby trudny do ukrycia w tak małej społeczności)132, wobec 
znikomej liczby podobnych źródeł trudno wszakże o jednoznaczną 
opinię w tej kwestii. 

131 Ibidem, s. 457. 
132 Zob. m.in. T. Wiślicz: Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w Pol-

sce XVI–XVIII wieku. Przyzwolenie i penalizacja. „Lud” 2004, T. 88, s. 57–58.
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Czary

Jak zostało już w tej książce wspomniane, powszechna w dawnych 
wiekach wiara w istnienie czarownic nie znalazła na kartach Chro-
nografii wyraźniejszego odzwierciedlenia. Fakt rzucania oskarżeń 
czy podejrzeń na kobiety rzekomo parające się czarami sygna-
lizuje autor w całym tekście zaledwie dwa razy. Po raz pierwszy 
wspomina o tym w odniesieniu do roku 1595, kiedy to stracono 
niejaką Barbarę Opiolunkę z Lipowej. Została ona oskarżona 
przez sołtysa i starszyznę wioski, ponieważ „miała bydło psować 
i pożytki odejmować, dlaczego ze wsi wygnana była”133. Zarzut 
ten odpowiada jednej z najczęściej wymienianych form czarów, 
wyszczególnionej już na kartach Malleus Maleficarum, a więc – 
jak chcą badacze – „najbardziej przerażającej książki w dziejach 
piśmiennictwa europejskiego”134, będącej jednym z najważniej-
szych źródeł wiary w czary i czarownice, zbierającej krwawe żniwo 
przez kolejne trzysta lat. Dzieło to – wydane w 1486 roku w Kolonii 
przez dwóch dominikanów, Heinricha Krämera i (prawdopodob-
nie) Jacoba Sprengera – w roku 1614 doczekało się polskiego (nie-
pełnego) tłumaczenia autorstwa Stanisława Ząbkowica, w którym 
między innymi czytamy, iż czarownice są zdolne „bydło czarami 
usidlić”135. 

W notce Komonieckiego zwraca uwagę fakt, iż rzeczona „cza-
rownica” została wygnana z wioski, zastosowano zatem wobec niej 
karę, która w dzisiejszych realiach mogłaby być uznana za dość 
łagodną. Jak jednak zauważa Małgorzata Pilaszek, w dawnych wie-
kach dla mieszkańców małych społeczności wykluczenie równało 

133 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 106. 
134 K. Baschwitz: Czarownice. Dzieje procesów o czary. Przeł. T. Zabłudowski. 

Warszawa 1999, s. 81. 
135 Młot na czarownice. Postępek Zwierzchowy w czarach, a także sposób uchro-

nienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający […] z pism Jakuba 
Sprengera i Henryka Kraemera Instytora. Przeł. S. Ząbkowic. Oprac. J. Paprocka. 
Wrocław 2000, s. 47. 
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się skazaniu na życie w chaosie, a nierzadko wręcz na żebractwo 
i powolną śmierć. Dlatego zdarzało się, że osoby wygnane wracały 
z powrotem, choć groził za to stos136. I taki był właśnie, najprawdo-
podobniej, los „czarownicy” z Lipowej, pomimo iż „przed mękami 
i po mękach do niczego się nie znała”137. 

Hart jej ducha musi budzić szacunek, bowiem tortury, jakim 
poddawano kobiety oskarżone o czary, były nadzwyczaj wymyślne 
i drastyczne. W celu wymuszenia przyznania się do winy – a więc, 
wedle ówczesnego prawa, królowej dowodów138 – posługiwano się 
najróżniejszymi narzędziami, przy czym niektóre z nich, ze względu 
na swoją budowę, przeznaczone były specjalnie dla kobiet. Do takich 
wynalazków zaliczyć można między innymi „kozioł czarownic”, 
czyli kawał drewna w kształcie piramidy z zaostrzonym końcem, 
który wbijał się w ciało posadzonej na nim okrakiem nieszczęśnicy, 
czy „gruszkę”, którą wkładano kobiecie do pochwy, a następnie, za 
pomocą specjalnej śruby, powiększano rozmiar narzędzia139. 

Fakt, iż Opiolunka nie przyznała się do winy, nie miał żadnego 
znaczenia, bowiem kobietom, które uparcie zaprzeczały, iż parają 
się czarami, zarzucano współpracę z diabłem, mającym rzekomo 
udzielać im pomocy i dodawać sił podczas tortur140. Słowa domnie-
manej „czarownicy” zostały dosłownie przytoczone w „księdze 
złoczyńców”, w której ten proces także został udokumentowany. 
Miała ona rzec, iż „nigdy jako żywa tym się nie obchodziła ani 
nie obierała”141. Absurd staropolskiego wymiaru „sprawiedliwości” 
polegał jednak na tym, iż zarówno przyznanie, jak i nieprzyznanie 
się do winy stanowiło dowód obciążający oskarżoną. 

136 M. Pilaszek: Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII. Kraków 2008, 
s. 294–295. 

137 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 106. 
138 A. Zdziechiewicz: Staropolskie polowania na czarownice. Katowice 2004, 

s. 124. 
139 Ibidem, s. 133. 
140 Ibidem, s. 136–137. 
141 Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, s. 44. 



Człowiek i prawo

230   

W nauce polskiej od dawna toczy się spór dotyczący liczby 
procesów o czary w poszczególnych latach. Według najnowszych 
badań Małgorzaty Pilaszek na początek XVIII stulecia przypada 
znaczny spadek społecznego zainteresowania tępieniem „czarow-
nic”, natomiast o kilkadziesiąt lat wcześniejsze obliczenia Bohdana 
Baranowskiego w tym właśnie okresie sytuują szczyt prześlado-
wań142. Jakiekolwiek próby rozstrzygania tego sporu, o ile w ogóle 
możliwe, przekraczają ramy niniejszego opracowania, na podkreś- 
lenie zasługuje jednak fakt, iż perypetie lipowskiej „czarownicy” 
podsumował Komoniecki znamiennym stwierdzeniem: „[j]ako to 
przedtym surowość była, niech każdy uważa”143. Słowa te sugerują, 
iż wyrok, który zapadł w 1595 roku, nie przystawał już do praktyki 
sądowej współczesnej autorowi Chronografii. Niewykluczone także, 
iż jeszcze znaczniejszą rolę niż dystans chronologiczny odgrywała 
geografia – władze Żywca musiały sobie przede wszystkim radzić 
z plagą zbójnictwa i być może właśnie dlatego oskarżenia o czary 
nie miały tutaj takiej intensywności, jak w innych rejonach Rzecz-
pospolitej, tym bardziej, iż każdy tego rodzaju proces narażał 
miasto na spore koszty144. 

Sytuacja stawała się nieco bardziej skomplikowana w okresach 
klęsk elementarnych, wtedy to bowiem dochodziły do głosu od-
wieczne schematy zachowań społecznych, przybierające formę 
polowania na kozła ofiarnego, a rolę tę często pełniła właśnie 
„czarownica”. Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, iż oskar-
żenia o czary nasilały się w czasie epidemii, głodu czy wojen145, 
a przed działaniem tego rodzaju mechanizmu nie uchroniły się 
nawet beskidzkie wioski. Dlatego nie może dziwić fakt, iż w roku 

142 M. Pilaszek: Procesy o czary…, s. 319; B. Baranowski: Życie codzienne…, 
s. 222. Do opinii Baranowskiego przychyla się także B.P. Levack. Zob. Idem: Polo-
wanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej. Przeł. E. Rutkowski. Wrocław–
Warszawa–Kraków 1991, s. 225. 

143 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 106. 
144 M. Pilaszek: Procesy o czary…, s. 323. 
145 Ibidem, s. 313. 
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1698, w którym „głód był wielki na bydło, iż mądel słomy po 
złotych 5 płacono i stodoły ze snopków odzierano, a rzezano na 
sieczkę, dla nieurodzaju i zimy długiej”146, oskarżono dwie kobie-
ty – Jadwigę Kubienkę i Katarzynę Chyrdulę z Lipowej – „jakoby 
ony miały czarami się bawić”147. Kobiety zostały posądzone o psu-
cie mleka sąsiadce. Na marginesie warto zauważyć, iż jako miejsce 
działania „czarownic” po raz drugi wzmiankowana jest wieś Li-
powa, oskarżenia o czary miały więc w tej miejscowości pewną 
tradycję. W porównaniu z postępowaniem sądowym opisanym pod 
datą roczną 1595 proces z końca XVII wieku miał jednak zupełnie 
inny przebieg i, przede wszystkim, odmienne zakończenie. Kobiety 
poddano tak zwanemu pławieniu, które polegało na tym, iż je 
„w koszulach śmiertelnych do wody wieziono i tam nurzano”148. 
Zastosowano więc wobec nich bardzo starą formę „sądu Bożego”, 
wywodzącą się jeszcze ze średniowiecznych ordaliów. Ich źródłem 
było przekonanie, iż Bóg nie dopuści do skrzywdzenia niewinnej 
osoby149. Popularność tej próby w procesach o czary była związana 
z powszechną wiarą, iż czarownice są nienaturalnie lekkie, mogą 
bowiem latać. Uważano ponadto, iż woda, jako żywioł czysty, nie 
przyjmie skalanej grzechem kobiety. Jeśli więc nie tonęła, paradok-
salnie uznawano ją za winną. Pamiętać jednak należy, iż ówczesne 
damskie stroje, obszerne wielowarstwowe spódnice i halki, często 
znacznie opóźniały proces zanurzania się, podobnie jak specyficzna 
pozycja pławionej „czarownicy” – najczęściej wiązano jej prawą 
rękę z lewą nogą i lewą rękę z prawą nogą, przez co ciało przyjmo-
wało kształt łódki150. 

Komoniecki nie ujawnia przebiegu pławienia, odnotowuje tylko, 
iż przyglądało mu się mnóstwo ludzi, w zakończeniu notki pojawia 

146 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 266. 
147 Ibidem, s. 267. 
148 Ibidem. 
149 A. Zdziechiewicz: Staropolskie polowania…, s. 37, 122. 
150 Ibidem, s. 122. 
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się natomiast znamienna uwaga: „co i to wedle prawa dowodem nie 
było”151. Konkluzja ta jest niejasna; nie wiadomo bowiem, czy autor 
kwestionuje zasadność całej próby wody, czy też jego uwaga odnosi 
się do samego finału; jednak żeby uznać, iż wynik pławienia nie 
stanowił dowodu winy oskarżonych kobiet, musiałyby one utonąć. 
Natomiast jeśli przeżyły, zapewne byłyby uznane za winne i w tym 
wypadku czekał je dalszy proces, tortury i śmierć. Nazwiska owych 
„czarownic” nie pojawiają się jednak w „księdze złoczyńców”. Być 
może mamy tu więc do czynienia z kolejnym przykładem mniej ry-
gorystycznego przestrzegania procedur w postępowaniach o czary 
na omawianym terenie. 

Kolejny udokumentowany przez Komonieckiego wypadek, wska-
zujący na istnienie w lokalnej społeczności wiary w czarownice, 
rozegrał się w Zarzeczu w roku 1718. W przeciwieństwie do dwóch 
wcześniejszych historii nie miał on jednak zakończenia w sądzie. 
Bohaterkami są tutaj dwie kobiety – Połomka i Monika. Pierwsza 
z nich dała drugiej mleko, po czym dowiedziała się, że obdarowana 
obgadywała ją przed ludźmi, więc „na nię klęła i złe słowa mówiła. 
Skąd się przydało Monice, że jako opętana została”152. Do akcji 
wkroczyły więc „baby”, które próbowały uleczyć nieszczęsną ko-
bietę „zielem tojeść nazwanym, co się go diabał boi”153 i przy okazji 
tych praktyk odkryto, że stojąca za ścianą krowa nie ma języka. 
Jako winowajcę wskazano więc diabła, który ten „język gdzieś 
podział”154. Komoniecki nie jest jednak zainteresowany zgłębianiem 
ewentualnych możliwości współpracy Połomki z szatanem, choć 
trudno sobie wyobrazić, że w zaistniałej sytuacji uniknęła ona tego 
rodzaju podejrzeń; dużo bardziej zajmują go kwestie praktyczne, 
informuje więc czytelników, iż „krowę na drugi dzień na Białą za 
złotych 20 przedano, nie powiedziawszy, co się krowie stało”155. 

151 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 267. 
152 Ibidem, s. 505. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem. 
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Obecność tej historii na kartach kroniki wskazuje, iż musiała się  
ona odbić w lokalnej społeczności dość głośnym echem, brak 
sądowego finału stanowi jednak kolejny dowód znikomego zain-
teresowania żywieckiego wymiaru „sprawiedliwości” tego rodzaju 
sprawami. 

Oprócz „czarownic” pojawia się także w Chronografii „wróżka”. 
W tej roli występuje Zofia Mizerzonka, mieszkanka Żywca, która  
„w Żylinie i w Węgrach wróżką się czyniła, mając książki jakieś,  
z których wróżyła i prorokowała ludziom i przyszłe rzeczy opowia- 
dała”156. Za ten proceder wtrącono ją w Żylinie do więzienia, 
a tamtejszy jezuita wysłał do Żywca list z prośbą o wydanie 
świadectwa jej życia. I w tym miejscu po raz kolejny potwierdza 
Komoniecki tezę o łagodnym traktowaniu przez żywiecki sąd osób 
oskarżonych o czary i praktyki wróżbiarskie, wystosowano bowiem 
pismo, w którym stwierdzono, iż „tego w Żywcu nie czyniła, tylko 
książkę »Fortunę« miała, z której przez kostki rzucane wróżyła”157. 
Na mocy tego świadectwa wypuszczono kobietę z więzienia. Gwoli 
naukowej ścisłości należy jednak dodać, iż tolerowanie „wróżek” 
stanowiło charakterystyczny rys polskiego, a nie tylko żywieckiego 
sądownictwa. Ich procederu często nie piętnował nawet Kościół, 
tym bardziej, iż nieraz okazywały się pomocne podczas identyfika-
cji „czarownic”158. Wróżek nie kojarzono bowiem z przysparzaniem 
szkód, „żyły wrośnięte w zbiorowości wiejskie i małomiasteczkowe, 
stanowiąc trwały składnik miejscowego krajobrazu”159. 

„Z Archiwum X”

Obok opisów „konwencjonalnych” przestępstw związanych z po-
zbawianiem życia, brakiem poszanowania cudzej własności, nie-

156 Ibidem, s. 495. 
157 Ibidem. 
158 M. Pilaszek: Procesy o czary…, s. 407. 
159 Ibidem, s. 383. 



Człowiek i prawo

234   

respektowaniem zasad moralnych czy nawet „czarami”, z których 
większość znalazła swój przewidywalny finał w sądzie, odnajdu-
jemy na kartach Chronografii także informacje o przestępstwach 
w jakimś sensie niezwykłych, wykraczających poza utarty schemat: 
zbrodnia – schwytanie złoczyńcy – wyrok – wymierzenie kary. 
Do kategorii tej można zaliczyć wszelkie sprawy niewyjaśnione, 
tajemnicze, z którymi ówczesny wymiar sprawiedliwości sobie nie 
poradził, jak również przestępstwa dokonywane rzekomo przez 
zmarłych. 

Sprawy, którym wobec braku dowodów trudno jest przypisać 
jednoznaczne wytłumaczenie, od zawsze pobudzały wyobraźnię 
ludzi, w wyniku czego z biegiem czasu obrastały mnóstwem dodat-
kowych wątków, często o charakterze nadnaturalnym. Tak stało się 
między innymi w roku 1718, kiedy to zaginęła córka Wawrzyńca 
Studentowicza i Franciszki Kotelanki. Wydarzenie to wstrząsnęło 
całą społecznością Żywca, o czym świadczy między innymi fakt, iż 
Komoniecki opisał je nadzwyczaj szczegółowo – odnośny fragment 
zajmuje w kronice niemal dwie strony. Dziecko zostało znalezione 
martwe po ponad dwóch tygodniach poszukiwań. Jak informuje 
kronikarz, pierwsze podejrzenie padło na Żydów (fakt ten jest kolej-
nym udokumentowanym przez Komonieckiego przykładem silnego 
antagonizmu katolicko-żydowskiego na tym terenie), niczego im 
jednak nie udowodniono, a na zwłokach dziewczynki nie znale-
ziono żadnych śladów przemocy. Po kilku dniach ciało zaniesiono 
do kościoła, „gdzie przez niedziel dwie […] na chórku w kaplicy 
zachowane było do bytności pana dziedzicznego i przyjazdu jego 
z Krakowa”160. 

Czytając dalsze fragmenty tego opisu, trudno oprzeć się wra-
żeniu, że im więcej czasu upływało od znalezienia ciała dziecka, 
tym intensywniej usiłowano dopatrzyć się na nim jakichś nadprzy-
rodzonych „znaków”. Tak więc „dziecię wiele ludzi oględowało 

160 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 502. 
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i samo duchowieństwo”161, w wyniku czego stwierdzono, że ciało 
nie sztywnieje, nie sinieje, „a cuch żaden ani smród, choć tak dłu- 
go leżało, z niego nie było”162. Wkrótce znaleźli się także świad-
kowie, którzy zeznali, iż „z niedziele na poniedziałek po północy 
widzieli jasność wielką przez okna w kaplicy, a tam natenczas żad-
nej lampy światła nie było”163, inni gotowi byli natomiast przysiąc, 
że słyszeli płaczące dziecię. Pogrzeb dziewczynki – ze względu na 
długotrwałe oględziny ciała – odbył się dopiero pięć tygodni po jej 
znalezieniu. 

Wydarzenie to świetnie ilustruje proces kształtowania się lokal-
nych wierzeń i legend. Co ciekawe, żadna z zaangażowanych w tę 
sprawę osób nie brała, jak się zdaje, pod uwagę racjonalnej przy-
czyny śmierci dziecka, ta zaś wydaje się oczywista – Komoniecki 
na wstępie wspomina, iż dziewczynka wyszła z domu do sąsiada 
„w koszulce, boso, głowę mając związaną związką płócienną”164. 
A był to luty, wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że dziecko 
po prostu się zgubiło i, wędrując samotnie, zamarzło, tym bardziej, 
że w międzyczasie „śniegi wielkie z wichrawicą upadły”165. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym na rzecz racjonal-
nego wytłumaczenia tej śmierci jest fakt, iż zaledwie rok wcześniej 
w bardzo podobnych okolicznościach zmarła pewna kobieta, nie-
jaka Maryna Pomietlonka, która „pod jesień o świętym Jędrzeju 
[…] gdy jej krowy z Łyski z koleby uszły do domu tu do miasta, 
ona szukając ich, nie wiedzieć gdzie się podziała. Nie mogąc onej 
znaleźć, aż gdy śnieg stajał, cała znaleziona była166”. W przypadku 
tej śmierci nie rzucano jednak żadnych podejrzeń na osoby trzecie, 
Komoniecki bardzo racjonalnie tłumaczy ponadto fakt długiego 

161 Ibidem. 
162 Ibidem. 
163 Ibidem, s. 503. 
164 Ibidem, s. 502. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem, s. 493. 
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pozostawania ciała w stanie nienaruszonym. Wprawdzie i tym 
razem ludzie dziwili się, „że tak wiele niedziel w polu zostając, nie 
nagniła ani jej nic nie naruszyło167”, kronikarz daleki jest jednak od 
szukania jakichś nadnaturalnych kontekstów, tłumacząc, iż „[s]nać 
omdlawszy, padła i umarła, a potym, onę śniegiem przywichrzyło 
i mrozy ciężkie nastąpiły, że onę zwierz nie naruszył168”. 

Przyczyny owej różnicy pomiędzy obu zapisami upatrywać 
należy zapewne w fakcie, iż te dwie ofiary dzieli znaczna różnica 
wieku – córeczka Wawrzyńca Studentowicza miała cztery latka, 
natomiast Maryna Pomietlonka była „już stara, mając lat 63 wieku 
swego169”. Śmierć dziewczynki uruchomiła więc zapewne w ludo-
wej świadomości pewne elementy myślenia magicznego, w którym 
dziecko – jako istota niejako amorficzna, pozbawiona seksualności, 
nieskalana – reprezentuje rajską harmonię i pełnię, jest zatem bli-
skie sacrum, a ofiara zeń ma dla bóstwa szczególne znaczenie170. 

Sile oddziaływania zbiorowej wyobraźni uległ także sam Ko-
moniecki, kończąc tę historię następującym epitafium własnego 
autorstwa:

Tu leży pochowane malutkie dziewczątko, 
które w mieście zginęło, głupie niebożątko 
lat cztery wieku mając, imieniem Kasiczka, 
która z świata tu zeszła niby męczenniczka. 
Wawrzyńca i Franciszki córeczka kochana 
w niedziel pięć po zginieniu będąc pochowana. 
Zasnąwszy Bóg wie jako, jeśli nie zmrożone, 
czyli skrycie od Żydów dla krwie umęczone. 
Zaczym niewinne dziecię, bądź nam tam patronką 
przed Bogiem, i za miastem stań się opiekunką171.

167 Ibidem.
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
170 Por. P. Kowalski: Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warsza-

wa–Wrocław 1998, s. 109–111. 
171 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 503. 
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Jak zostało już wspomniane w drugim rozdziale tej książki, 
mniej więcej do końca XVIII wieku na ziemiach polskich rozpo-
wszechniony był przesąd, iż niektórzy zmarli wracają na ziemię 
i czynią zło172, przy czym ich „aktywność” mogła się ujawniać 
nie tylko w trakcie epidemii „morowego powietrza”. Państwo Ży-
wieckie i okolice nie były pod tym względem wyjątkiem. I tak na 
przykład w roku 1719 „strzygoń” Ignacy Janota „po śmierci jawnie 
i potajemnie, tak we dnie i w nocy, będąc pogrzebiony u kościoła 
rajczańskiego, strachy, szkody i napaści ludziom wyrządzał, cho-
dząc po domach, pokoja nie dawał i dusić chciał”173. Zastosowano 
więc wobec niego standardową procedurę: „kazano go wykopać 
i głowę w grobie uciąć, i tak uczyniono”174. Niestety nic to nie 
dało, gdyż dalej „z głową uciętą chodził, którą przy sobie nosił, 
a ludziom złości wyrządzał”175. Wobec takiego stanu rzeczy podjęto 
działania radykalne – „nie mogąc inaczej poradzić, aż go z grobu 
wykopawszy, na granice wywieźli i tam ręce i nogi poobcinawszy, 
na stos drew włożono i tak spalono”176. 

Ze względu na bardzo szczegółowe opisy praktyk związanych 
z unieszkodliwianiem „strzyg” i „strzygoni” Chronografia stanowi 
cenne świadectwo zmian, jakie zachodziły pod tym względem 
w społecznej świadomości. W XVIII wieku co światlejsi duchowni 
zaczynają walczyć z tego rodzaju zabobonami177, postulując, by 
zamiast pastwić się nad ciałami zmarłych, modlić się o spokój ich 
duszy. Ślad takiego ścierania się dawnych wierzeń z nauką Kościoła 

172 B. Baranowski: Życie codzienne…, s. 163; J.S. Bystroń: Dzieje obyczajów 
w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 1. Warszawa 1976, s. 291; A. Karpiński: 
W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej 
w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i poli-
tyczne. Warszawa 2000, s. 269.

173 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 521. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
177 J.S. Bystroń: Dzieje obyczajów…, s. 291–292. 
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pojawia się na przykład w kronice pod datą 1722, kiedy to niejaki 
Szymon Bułka z Rycerki po śmierci „w domu gdzie mieszkał strachy 
czynił”178, między innymi rzucając w domowników kamieniami. 
„Skąd rozumiejąc że strzygoń, wykopano go i głowę, także ręce po 
pięści a nogi po kostki mu ucięto”179. Nic to jednak nie dało, wyko-
pano go więc ponownie i tym razem odrąbano mu ręce po łokcie, 
a nogi po kolana. I to jednak nie pomogło, zmarłego spalono więc 
na stosie. Co ciekawe, straszenie nadal nie ustawało, posłano więc 
po księdza, który odprawił egzorcyzmy i dopiero wtedy „strzygoń” 
przestał dręczyć swoją rodzinę. Znamienny jest fakt, iż stroniący 
zwykle od komentowania opisywanych wydarzeń Komoniecki tym 
razem opatrzył swoją opowieść obszernym wyjaśnieniem, iż „to 
dusza czegoś pragnęła, że go za żywota synowie i zięciowie jako 
starego ojca nie szanowali i jemu złości wyrządzali. Nad którym 
się zięciowie po śmierci nad ciałem jego umarłym pastwili, rąbiąc 
spalili, co tego czynić nie trzeba było, tylko za duszę Pana Boga 
prosić i ratować, a za grzech ich żałować”180. 

Według ludowych wierzeń zmarli mogli działać nie tylko w cha-
rakterze przestępców; czasem reprezentowali także sprawiedliwość, 
szczególnie jeśli były to niewinne dzieci. Tak zdarzyło się na przy-
kład w roku 1711, kiedy to „Paweł, Białków syn, chłopię w siedmi lat 
będące, bardzo roztropnie i pobożnie w Żywcu umarło”181. Zgodnie 
z relacją Komonieckiego chłopczyk ten po śmierci ukazywał się 
swojej matce we śnie, a w czasie jednego z takich spotkań „oznajmił 
[…] że jej przed pół rokiem zginęła była bawełnica i cyszka, o którą 
osiekła go, że z domu wyszedł a po wodzie brodził, a nie pilnował, 
jak mu kazała, a ta bawełnica i cyszka wtenczas zginęła; uskarża- 
jąc się przed nią, że go niewinnie ubiła, albowiem tę bawełnicę 
i cyszkę służebna dziewka wzięła i schowała onę na komorę pod 

178 A. Komoniecki: Chronografia…, s. 538. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem. 
181 Ibidem, s. 349. 
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mech”182. Nietrudno się domyślić, że wspomniane części garderoby 
znalazły się we wskazanym miejscu, nieuczciwa służąca poniosła 
zasłużoną karę, a chłopiec, wypełniwszy swój ostatni ziemski obo-
wiązek, więcej się nie pojawił. 

182 Ibidem. 
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Dla żyjących przed wiekami ludzi – i to zapewne nie tylko tych, 
których sportretował w swojej kronice żywiecki wójt – przekonanie 
o nieustannym przenikaniu się ziemi i nieba (oraz piekła), współ-
istnieniu zwyczajnej codzienności i sacrum stanowiło filar świa-
topoglądu i podstawę egzystencji. Jak pokazały zaprezentowane 
w niniejszej książce przykłady, dokumentujące jedynie niewielką 
część ogromnego bogactwa Chronografii, w przedstawionym przez 
Komonieckiego świecie każde, nawet najbardziej błahe, wydarzenie 
mogło zyskać znamiona Bożego lub szatańskiego znaku i urucho-
mić lawinę interpretacji w duchu symboliki chrześcijańskiej. Jako 
„znaczące” odczytywano więc nie tylko zjawiska tak społecznie 
dotkliwe, jak powódź czy susza, i nie tylko tak spektakularne, jak 
kometa czy zaćmienie Słońca. Nadnaturalnych sensów dopatry-
wano się nawet w epizodach o zasięgu lokalnym, takich jak na-
rodziny okaleczonego cielęcia, spotkanie z wilkiem czy nietypowe 
zachowanie psa. Wystarczył jakiś szczegół, drobne odstępstwo od 
utrwalonych w zbiorowej świadomości prawideł natury, by dana 
sytuacja traciła wymiar prywatny i stawała się „własnością” całej 
społeczności – godną kronikarskiego upamiętnienia. 

W kontekście Bożego znaku interpretowano także wszelkie 
problemy ze zdrowiem, tym bardziej, iż w świecie Komonieckiego 
oraz jego przodków słowo „choroba” bardzo często równało się 
słowu „śmierć”. Działo się tak szczególnie w czasie pustoszących 
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kraj epidemii „morowego powietrza”. Ogromną słabością ówczes-
nej Rzeczpospolitej był niski poziom nauczania medycyny, nic więc 
dziwnego, iż nawet w dużych miastach – nie wspominając o małych 
miasteczkach, do których należał Żywiec – dawał o sobie znać nie-
dobór fachowców. Co światlejsi medycy piastowali stanowiska na 
królewskich i magnackich dworach, a szerokie rzesze społeczeństwa 
skazane były na działania niekompetentnych często cyrulików, 
„czary” wiejskich bab i teatralne popisy rozmaitych wędrownych 
kuglarzy. Nie może zatem dziwić fakt, iż w obliczu ludzkiej śmierci, 
we wszystkich warstwach społecznych, przez długie wieki powta-
rzała się diagnoza złożona z dwóch słów: „nagle umarł”.

Bezsilny wobec żywiołów, chorób i śmierci człowiek – bohater 
Chronografii – poszukiwał ukojenia w rozmaitych praktykach dewo-
cyjnych. Z jednej strony stwarzały one okazję do pogłębienia relacji 
z Bogiem, z drugiej natomiast sprzyjały kontaktom towarzyskim 
i integracji w obrębie własnej parafii albo bractwa. Niektóre formy 
aktywności religijnej, przede wszystkim fundacje na rzecz kościo-
łów czy klasztorów, zaspokajały także potrzebę współzawodnictwa 
i stanowiły znakomitą okazję do popisania się, choć nierzadko 
wypływały również ze szczerej i głębokiej pobożności. 

Fragmenty Chronografii, które ilustrują różne aspekty życia 
religijnego, stanowią na tle całej kroniki swoisty ewenement. O ile 
bowiem w zapisach odnoszących się do przyrody czy zdrowia ży-
wiecki wójt występuje niemal wyłącznie jako autor tekstu, o tyle 
w notkach dotyczących praktyk i postaw dewocyjnych ujawnia 
się także jako bohater opisywanych wydarzeń – „sławny Andrzej 
Komoniecki”, szczodry fundator kościołów, kaplic oraz paramen-
tów liturgicznych. W tej roli pojawia się również jego małżonka 
Zofia Kalfasowiczówna i, nieco rzadziej, inni członkowie rodziny. 
Wnikliwa lektura kroniki pozwala ponadto odnaleźć jej autora 
w gronie uczestników pielgrzymek i procesji brackich, na co wska-
zują pojawiające się tu i ówdzie zaimki osobowe. Notki odnoszące 
się do życia religijnego mieszkańców Żywca i okolic w czasach 
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współczesnych Komonieckiemu stanowią wreszcie tę część dzieła, 
w której, kosztem kronikarskiego obiektywizmu, najżywiej docho-
dzą do głosu emocje i uczucia autora – zarówno te pozytywne, jak 
i negatywne. Z jednej strony jawi się on zatem jako gorliwy czciciel 
cudownych wizerunków, szczególnie Matki Boskiej Rychwałdzkiej, 
z drugiej zaś jako zapiekły wróg innowierców, przede wszystkim 
luteran i Żydów. Jest swoistym paradoksem, iż religijna tematyka 
kroniki żywieckiego wójta skrywa jednocześnie najwięcej informa-
cji o nim samym. 

Prócz karzącej ręki Stwórcy człowiek – zbiorowy bohater Chro-
nografii – obawiał się też ziemskiego wymiaru sprawiedliwości, 
który cechowało ogromne okrucieństwo, a kara śmierci groziła 
nawet za kradzież miodu czy nieposłuszeństwo dzieci wobec rodzi-
ców. Tak drastyczne przepisy prawne nie powstrzymywały jednak 
przestępców. Realne zagrożenie dla człowieka stanowił więc także 
drugi człowiek, a na terenach Państwa Żywieckiego byli to przede 
wszystkim zbójnicy. Jako ciekawe dopełnienie obrazu środowiska 
przestępczego w dawnym Żywcu i okolicach oraz świadectwo prze-
nikania się religii chrześcijańskiej z reliktami praktyk pogańskich 
warto ponadto potraktować pojawiające się w dziele wzmianki 
na temat „przestępstw” dokonywanych przez zmarłych, a także 
szczegółowe opisy ich unieszkodliwiania. Zawarte w Chronografii 
notki odnoszące się do kwestii wymiaru sprawiedliwości są prze-
ważnie bardzo drastyczne i wstrząsające, nierzadko ujawniają także 
osobiste poglądy autora. Nic jednak dziwnego – to właśnie w tych 
fragmentach najpełniej realizuje się dydaktyczny cel kroniki, 
a czytelnik odbiera konkretny przekaz: im bardziej przerażająca 
zbrodnia, tym okrutniejsza kara. 

Styl Chronografii nie jest jednorodny; zależy w dużym stopniu 
od omawianej tematyki. W dziele dominuje rzeczowy i neutralny 
język kronikarskiego przekazu, niektóre fragmenty posiadają jednak 
wyraźne cechy stylizacji biblijnej, w innych pojawiają się elementy 
obrazowania poetyckiego i baśniowego, nie brak także motywów 
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zaczerpniętych z pieśni nowiniarskich oraz anegdot, których nie 
powstydziliby się członkowie prześmiewczej Rzeczpospolitej Ba-
bińskiej, pewne sformułowania czynią natomiast z Komonieckiego 
godnego spadkobiercę średniowiecznych kronikarzy. Na uwagę 
zasługują także wiersze jego autorstwa. Styl kroniki staje się jeszcze 
bardziej wyrazisty, gdy zestawimy go z innymi tekstami powstałymi 
w tym samym czasie i opisującymi te same wydarzenia, takimi jak 
Kronika Jazowska czy tak zwana „księga złoczyńców”. Ten aspekt 
pisarstwa żywieckiego wójta nie był do tej pory brany pod uwagę 
przez badaczy. 

Zdarzają się dziejopisowi także potknięcia, niekonsekwencje, 
pomyłki w datowaniu czy w nazwiskach (w notkach odnoszących 
się do czasów współczesnych autorowi jest ich znacznie mniej), fakt 
ten nie umniejsza jednak wagi Chronografii jako wyjątkowego źródła 
do badań nad obyczajowością, mentalnością i kondycją społeczną 
mieszkańca małego miasteczka w dobie pierwszej Rzeczpospolitej. 
Kronikarz zdawał sobie zresztą sprawę z niedoskonałości swojego 
dzieła, ale był także świadomy jego znaczenia dla potomnych, 
kiedy, zgodnie ze staropolską konwencją, w poprzedzającym Chro-
nografię wierszu Do Zoila, pisał:

Ty Zoilu zawistny, nie gardź mą robotą, 
wydaj lepszą niźli ja, przyjmę to z ochotą. 
Bowiem co mało robią, inszym przyganiają, 
a sami zgoła na nic tu się przydawają. 
Gdyż lepsza co po sobie w pamiątkę zostawić, 
niżeli długo żyjąc, czas darmo przetrawić1. 

1 A. Komoniecki: Chronografia albo Dziejopis żywiecki. Wyd. S. Grodziski, 
I. Dwornicka. Żywiec 2005, s. 5. 
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Reading the Stories of Old. The Man and the World  
in Chronography, or the History of Żywiec by Andrzej Komoniecki

Summary

The book familiarizes the readers with the content of a chronicle, little known 
not only to average readers but even to researchers, written by the mayor of 
Żywiec Andrzej Komoniecki (1659–1729), entitled Chronography or the History 
of Żywiec. The chronicle illustrates the events that took place in the years 1400–
1728, primarily in Żywiec and its vicinity, but also in other regions of Poland, 
and even beyond its borders. In addition to the concise, one-sentence, one-page 
notes, we find here extensive descriptions of the historical circumstances. Apart 
from Polish, the chronicle also contains notes in Latin. The text is written in 
prose, but there are also poems written by Komoniecki himself. A similar rich-
ness is also brought by the thematic layer of the work, on the pages of which 
both the great men of this world–rulers, bishops, hereditary lords – as well as 
common citizens and even people from the social margin are immortalized. The 
text of the Chronicle is not fully original; its first part, from the beginning to 
the year 1586, was (with small exceptions) rewritten from the Polish Chronicle of 
Marcin and Joachim Bielski, and in addition, the author also used other sources. 
The most interesting and original fragments are those that refer to Komoniecki’s 
times, because they contain many valuable descriptions and observations and 
subjective emotions. 

The author showed the everyday life of his ancestors, as well as contem-
porary people, in many different aspects. The central object of the chronicler’s 
interest appears to be a man whose fate is determined by four powerful forces: 
nature, disease (and death), religion and law. Within each of these spheres, the 
mayor of Żywiec recorded above all spectacular and exceptional events, deviating 
from the routine of the everyday life and destroying the predictable everyday life. 
Great History has also left its mark on Komoniecki’s work. However, it is recalled 
in passing, for the sake of documentary accuracy, and constitutes only a back-
ground for the events that the chronicle considers most important. As such, 
Komoniecki focuses on the local events. Thus, the real “master” in the chronicle 
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is not the king, but the local heir, and the attention of an average inhabitant of 
Żywiec is focused on pests threatening cabbage crops much more often than on 
subsequent wars, elections, parliaments or coronations. 

A similar approach has been used in this book, in which the political subject 
matter of Chronography is discussed in a very narrow scope and appears only 
when it has a direct connection with the main aim of the research, which is to 
reconstruct the reality of life of an inhabitant of a small town (predominantly 
of Żywiec, but also of the surrounding villages and towns) in the era of the First 
Republic. The content of the Chronography has been presented in the context of 
other source texts from the researched period, set against the background of the 
old Polish chronicle tradition, and confronted with the results of contemporary 
scientific research. 

Keywords: Andrzej Komoniecki, Żywiec, Chronography, chronicle, customs, na-
ture, disease, law, religion
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Čtení „Starých dějin”. Člověk a svět  
v Chronografii neboli živěcký dějepis Andrzeje Komonieckého

Shrnutí

Tato vydaná knižní publikace přibližuje obsah málo známé kroniky – ne jenom 
průměrným čtenářům, ale dokonce i badatelům – která byla napsána živěckým 
fojtem1 Andrzejem Komonieckým (1659–1729), a zůstala pojmenována Chro-
nogragie neboli živěcký dějepis2. Kronikář ztvárňuje a zároveň vhodným způso-
bem ilustruje různorodé příběhy a zajímavé události, které se uskutečnily v ob-
dobí 1400–1728, především v Živci a blízkém okolí, a také v dalších zákoutích 
Polska, ba i dokce mimo území poského státu. Kromě lapidárnách, jednovětných 
zmínek, zaznamenáváme zde obšírné, rozsáhlé, několikastránkové popisy situací. 
Kromě polštiny zmíněná kronika obsahuje latinské poznámky. Text je psán pró-
zou, ale nacházejí se zde také básně samého Komonieckého. Obdobné bohatství 
přináší také tématická vrstva díla, protože na jeho stánkách byli uvěčněni ne je-
nom velcí lidé tohoto světa – např. panovnící, vládcové, biskupové, vznešeně dě-
diční mužové – ale i obyčejní občané a dokonce i lidé ze společenského okraje. 
Text kroniky není v plném rozsahu originální; její první část, od začátku do roku 
1586 byla (s malými výjimkami) přepsána z Kroniky polské Martina a Joachima 
Bielských. Autor využíval také jiné zdroje. Nejzajímavější a nejoriginálnější jsou 
ty úryvky, které se týkají současného období, ve kterém žil Komoniecki. Ztvárnil 
v nich hodně důležitých popisů, líčení, postřehů a také dost individuálních emo-
cí a velký počet subjektivních vzrušení. 

Autor poukázal na problematiku dennodenního života svých předků a také 
současně s ním žijících lidí a to z perspektivy různorodých aspektů. Ústředním 
objektem kronikářského zájmu je projevující se člověk, kterého osudy determi-
nují čtyři mohutné síly: příroda, nemoc (a smrt), náboženství a právo. V rámci 

1 Zde v českojazyčném překladu je používán historický lexém fojt ‘jako správní úřed-
ník‘ a ne současně uplatňovaný výraz starosta, aby byl pociťován duch tamtoho popisova-
ného období.

2 Původní polskojazyčný název zní: Chronografia albo Dziejopis Żywiecki.
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z každých těchto široce chápaných sfér živěcký fojt zaznamenal především spek-
takulární a neobvykle extremální události, odebíhající od zběhlosti obyčejného  
života a bourající naopak předvídanou všednost. V díle Komonieckého otiskly 
svoje stopy také tzv. „Velké dějiny“. Zůstaly však uvedeny jaksi jenom letmo, kvů-
li dokumentační přesnosti, tvoříc pouze pozadí pro události, které dějepis pova-
žuje za nejdůležitější. Dějiny pozorují také to, co se děje blíkzo, lokálně, oblast-
ně a regionálně. Opravdovým „pánem” v kronice tedy není král, ale místní stat-
kář. Pozornost průměrného občana Živce soustřeďuje se rozhodně častěji např. 
na škůdcích ohrožujících pěstování zelí, než na dalších válkách, elekcích, sně-
movnách nebo korunacích. 

Obdobný klíč byl využit v této knížce, ve které politická tématika Chrono-
grafie projednávaná je ve velice úzkém rozsahu a objevuje se jenom tehdy, kdy se 
jedná o přímou souvislost s úlohou zásadního předmětu bádání, spočívající na 
reprodukci reálií života občanů malé lokality (především Živce, ale také okolních 
vesnic a městeček) v období první republiky. Obsah živěcké Chronografie byl pre-
zentován v kontextu jiných pramenných textů ze zkoumaného období, který je 
zakotven na pozadí staropolské kronikářské tradice a také bylo vše konfrontová-
no s výsledky současných vědeckých rozborů a jiných provedených alalýz a ově-
řených výzkumů.

Klíčová slova: Andrzej Komoniecki, Živěc, Chronografie, kronika, zvyky, příro-
da, nemoc, právo, náboženství 
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Lesung von „Alten Geschichten“. Mensch und Welt  
in der Geschichtsschreibung oder Żywiecer Chronik von Andrzej Komoniecki

Zusammenfassung

Das Buch bringt den Inhalt einer nicht nur den durchschnittlichen Lesern, son-
dern auch den Forschern wenig bekannten Chronik näher, die vom Vogt von 
Żywiec Andrzej Komoniecki (1659–1729) mit dem Titel Geschichtsschreibung 
oder Żywiecer Chronik verfasst wurde. Der Geschichtsschreiber illustriert darin 
die Ereignisse, die sich in den Jahren 1400–1728 vor allem in Żywiec und in der 
Umgebung, aber auch in den weiteren Regionen der Republik Polen und sogar 
außerhalb ihrer Grenzen abgespielt haben. Neben lapidaren Erwähnungen in ei-
nem Satz finden wir hier ebenfalls ausführliche, mehrseitige Beschreibungen der 
Situationen; die Chronik enthält sowohl polnische auch lateinische Notizen; der 
Text ist in Prosa geschrieben, aber es gibt auch Gedichte von Komoniecki selbst. 
Einen ähnlichen Reichtum bringt zudem die thematische Ebene des Werkes, auf 
deren Seiten sowohl die Größen dieser Welt – Herrscher, Bischöfe, Erbherren – als 
auch normale Bürger und sogar Menschen aus sozialen Randgruppen festgehal-
ten wurden. Der Text der Chronik ist nicht in vollem Umfang original; ihr erster 
Teil, von Anfang bis 1586, wurde (mit einigen Ausnahmen) aus der Polnischen 
Chronik von Marcin und Joachim Bielski übernommen, der Autor griff aber noch 
auf andere Quellen zurück. Am interessantesten und am originellsten sind solche 
Fragmente, die sich auf die Gegenwart von Komoniecki beziehen und viele wert-
volle Beschreibungen und Bemerkungen sowie subjektive Emotionen beinhalten.

Der Autor schildert den Alltag seiner Vorfahren und Zeitgenossen in vielen 
verschiedenen Aspekten. Im Mittelpunkt des Interesses der Geschichtsschrei-
bung steht der Mensch, dessen Schicksal durch vier mächtige Kräfte bestimmt 
wird: Natur, Krankheit (und Tod), Religion und Gesetz. In jedem dieser Bereiche 
registriert der Vogt von Żywiec in erster Linie spektakuläre und extreme Ereig-
nisse, die von der Routine des Alltags abweichen und den vorhersehbaren Alltag 
stören. Die Große Geschichte hat auch im Werk von Komoniecki ihre Spuren 
hinterlassen. Aus Gründen der dokumentarischen Genauigkeit wird sie aller-
dings gewissermaßen nebenbei erwähnt und bildet nur den Hintergrund für die 
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Ereignisse, die in der Chronik für die wichtigsten gehalten werden. Als solche 
nimmt der Chronist dagegen das wahr, was in der Nähe, vor Ort passiert. Der 
richtige „Herr“ in der Chronik ist nicht der König, sondern der lokale Erbe, und 
die Aufmerksamkeit des Durchschnittsbewohners des Staates Żywiec richtet sich 
viel häufiger auf Schädlinge, die den Kohlanbau gefährden, als auf nachfolgende 
Kriege, Wahlen, Sejm oder Krönungen. 

Ein ähnlicher Schlüssel wird in diesem Buch verwendet, in dem die politische 
Thematik der Geschichtsschreibung in einem sehr engen Rahmen diskutiert wird 
und nur dann erscheint, wenn sie im direkten Zusammenhang mit dem grund-
legenden Untersuchungsgegenstand steht. Gemeint ist dabei die Wiedergabe der 
Lebensrealitäten eines Bewohners einer Kleinstadt (vor allem von Żywiec sowie 
von den umliegenden Dörfern und Kleinstädten) in der Zeit der ersten polni-
schen Republik. Der Inhalt der Żywiecer Geschichtsschreibung wird im Kontext 
anderer Quellentexte aus dem Untersuchungszeitraum präsentiert, vor dem Hin-
tergrund der altpolnischen Chroniktradition angesiedelt und mit den Ergebnis-
sen der modernen Forschungen konfrontiert.

Schlüsselwörter: Andrzej Komoniecki, Żywiec, Geschichtsschreibung, Chro-
nik, Bräuche, Natur, Krankheit, Recht, Religion
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