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Silesiaca w rękopisie Biblioteki Narodowej w Pradze (XXIII G 27). W: Viae histo- 
ricae. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. G o 1 i ń s k i i S. R o s i k. Wrocław 
2001, s. 41—55.

Wojciech Mrozowicz

PISTORIUS SZYMON, Opoliensis Silesius (ok. 1568—1638), poe
ta, pedagog.

Urodził się w śląskiej rodzinie Beckerów. Nazwisko tej rodziny 
uległo w XVI w. latynizacji („pistorius” znaczy „piekarski”). Ojciec 
rodziny Jakub z Brzegu postanowił wraz z bliskimi przenieść się 
do Opola. Tli prawdopodobnie przyszedł na świat Szymon, który 
pierwsze nauki pobierał właśnie w tym mieście. Początkowo stu
diował na Śląsku, później — razem ze swym przyjacielem Tobia
szem Jarząbkiem — na jednym z niemieckich uniwersytetów. Po 
studiach, około 1590 r., Pistorius został pastorem polskiej gminy 
luterańskiej w Tarnowskich Górach (ówczesne Księstwo Opolskie). 
Przebywając w tym mieście, popadł w konflikt z pastorem gminy 
niemieckiej Andrzejem Bauerem, skłaniającym się ku kalwiniz- 
mowi. Pistorius z kolei, pod wpływem korespondencji z Faustem 
Socynem, powoli przekonywał się do arianizmu. Z Bauerem 
pokłócił się o dogmaty i w konsekwencji rada miejska oskarżyła 
obydwu antagonistów przed władzami kościelnymi w Karniowie. 
Pistorius wyjechał z Tarnowskich Gór do Krapkowic (koło Opola), 
tam został nauczycielem, później zaś diakonem gminy luterań
skiej (stanowisko zatwierdzono 4 czerwca 1592 r. w Wittenber- 
dze). Ujawnione jednak wcześniej sympatie dla antytrynitaryzmu 
sprawiły, że w początkach maja 1603 r. przyjechał (wraz rektorem 
szkoły w Tarnowskich Górach Danielem Franconiusem i Toma
szem Gejżanowskim z Krapkowic) na synod ariański do Rakowa. 
W 1604 r. sprowadził się na stałe do Polski i objął urząd ministra 
zboru ariańskiego w Czarkowach nad dolną Nidą. Przyjaźnił się 
wówczas z Hieronimem Moskorzowskim, przebywał na jego dwo
rze, korzystał z bogatej biblioteki i pomocy materialnej bogatego 
przyjaciela. Za wszystko odwdzięczył się, pisząc panegiryki na 
cześć Moskorzowskiego i całej jego rodziny. W Czarkowach nie 
spędzał Pistorius całego swego czasu, dojeżdżał wówczas także do 
Rakowa, gdzie miał dom i plac (którego część sprzedał w 1617 r. 
cyrulikowi Jakubowi Rutkiewiczowi). Zajmował się kształceniem 
młodzieży (wykłady w Akademii Rakowskiej) oraz sprawami 
zborowymi (religijne dysputy i korespondencje). W miarę upływu 
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czasu coraz rzadziej opuszczał Czarkowy, tłumacząc się przepra
cowaniem. W maju 1638 r. prosił synod ariański w Kisielinie 
o przeniesienie go do innego zboru. Prośby nie uwzględniono, 
lecz przydzielono Pistoriusowi pomocnika. Z tegoż 1638 r. pocho
dzi ostatnia wzmianka o poecie. Wkrótce potem zmarł. Był żona
ty trzykrotnie, po raz pierwszy z Katarzyną Pisecką, siostrą 
znanego poety ariańskiego — Tomasza, po raz drugi z niejaką 
wdową Reginą, wreszcie — z bliżej nieznaną Faustą, szlach
cianką, z którą nie miał potomków. Z dwóch pierwszych 
małżeństw miał cztemaścioro dzieci.

Twórczością poetycką Pistorius zajmował się już w czasie po
bytu na Śląsku. W 1595 r. ogłosił we Wrocławiu dwa zbiory epi
gramatów pt. Epigrammatum libelli duo animi gratia conscripti 
a Simone Pistorio Oppoliensi. Pierwszy zbiorek zadedykował Ada
mowi Dzierżanowskiemu, śląskiemu szlachcicowi, właścicielowi 
Wysokiej (pod Olesnem). Drugi tomik poświęcił Andrzejowi Koch- 
cickiemu, właścicielowi Korzęcina i Lublińca. Z Kochcickim, który 
był mecenasem wielu śląskich poetów, Pistorius długo utrzymy
wał kontakty, korespondował z nim niemal przez całe życie. Licz
ne epigramy Pistoriusa, układane na kanwie Pisma Świętego 
i ujęte w formę dystychów, miały spełniać funkcję dydaktyczną, 
głównie wśród młodzieży rakowskiej. Utwory te tłoczono w dru
karni w Rakowie. Wychodziły one często spod pras bez daty 
i miejsca wydania, a nosiły stały tytuł: Sacrorum Epigrammatum 
Octemio. Czasem nie miały w ogóle tytułu. Kolejne edycje octer- 
nionów ukazywały się, według A. Kaweckiej-Gryczowej, w latach: 
1611, 1612, przed r. 1623, około 1636 i 1637 r. Niektóre z tych 
edycji stanowiły częściowe powtórzenia wydań poprzednich. Cały 
cykl podsumował Pistorius oddzielnie ogłoszonym utworem no
szącym tytuł: Liber Prouerbiorum Salominis carmine explicatus 
(ok. 1637 r.).

Epigramy Pistoriusa zawierają, oprócz nauki moralnej, liczne 
informacje na temat życia ówczesnej wspólnoty ariańskiej. Poeta 
opiewał ważniejsze wydarzenia zborowe, upamiętniał liczne uro
czystości rodzinne najwybitniejszych przedstawicieli zboru. Wyra
ża! też twórca swe poglądy na tematy religijne, polityczne, 
historyczne. Wiersze Pistoriusa stanowią cenne źródło do pozna
nia atmosfery życia wspólnoty ariańskiej w Rakowie.
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