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„…tak jak odciska si  w wosku piecz ”

Mnemotechnika w kazaniach Peregryna z Opola

Pod koniec XII w. odrodzi  si  ruch w drownych g osicieli ewangelii. Jednak papiestwo zaj -
o wobec niego postaw  co najmniej ostro n , upatruj c wr cz w ówczesnych kaznodziejach lu-
dowych pewne zagro enie zarówno dla hierarchii ko cielnej, jak i dla doktryny. Obawy Rzymu
budzi a bowiem zarówno pojawiaj ca si  krytyka bogactwa kleru, jak i poziom znajomo ci dogma-
tów. Remedium wed ug papiestwa mia o stanowi  zatwierdzenie nowych zakonów, posiadaj cych
oÞ cjalne prawo g oszenia kaza . Od tych wie ych struktur mniszych, maj cych w zamierzeniu
wyprze  nieokie znany nurt ludowych ewangelistów, kolejni biskupi Rzymu wymagali bezwzgl d-
nego pos usze stwa oraz dobrej znajomo ci nauk Ko cio a zapewnionej przez obowi zkow  edu-
kacj . Ogólny wzrost wykszta cenia zakonników-kaznodziejów poci gn  za sob  rozwój teore-
tyczny kaznodziejstwa. Pojawi y si  podr czniki normuj ce zarówno tre , jak i budow  tekstów.
W rezultacie uk adanie kaza  uros o do rangi skomplikowanej sztuki (ars praedicandi). Dobre kaza-
nie mia o by  kazaniem skutecznym, czyli takim, które przekonuje lub pog bia wiar , ale zarazem
nigdy nie pozostawia oboj tnym odbiorc , co zapewni  mia a precyzja budowy i si a argumentów.

Jednym z najwcze niejszych przyk adów realizacji tej sztuki na ziemiach polskich s  zbiory
de tempore i de sanctis u o one u schy ku XIII stulecia przez Peregryna z Opola. Istotny jest rów-
nie  fakt, e Peregryn nale a  do dominikanów, czyli do Zakonu Kaznodziejów (Ordo Praedica-
torum), programowo zajmuj cego si  duszpasterstwem. Przyjrzyjmy si  zatem jego twórczo ci,
u ywaj c do tego jednego z kaza 1.

Zgodnie z zasadami2 Peregryn zawsze zaczyna od tematu (thema), którym jest fragment 
Biblii. I tak w kazaniu Na drug  niedziel  po zes aniu Ducha w. jest nim pierwszy werset przy-
powie ci z Ewangelii wg w. ukasza (14, 16): „Pewien cz owiek wyprawi  wielk  uczt  i zapro-
si  wielu”. Dalej powinno nast pi  wyeksponowanie wybranych sk adników tematu (divisio),
którym zostanie przydany sens przeno ny (sensus spiritualis). W tym konkretnym przypadku,
Peregryn z Opola prezentuje dwa g ówne punkty (in his verbis possunt duo notari): po pierwsze –
hojno  Boga, którego w przytoczonym wersecie ma symbolizowa  ów „pewien cz owiek”; po
drugie – „przewrotno  tych, którzy nie przyj li zaproszenia na uczt ”, o czym jest mowa bezpo-
rednio w dalszej cz ci Ewangelii ( k 14, 18-24), któr  kaznodzieja przytoczy pó niej w miejscu
rozw  ania tego w tku. Do tych dwóch punktów Peregryn dodaje jeszcze zdeÞ niowanie samej
uczty jako S du Ostatecznego, co mo na umownie potraktowa  jako punkt trzeci – szczególnie
bowiem ceniono wy awianie z tematu trzech elementów. Dlaczego wi c od razu zamiast in his
verbis possunt duo notari nie napisa  tria notari? Otó  w ten sposób wyniós  on wag  stron (gospo-
darz-go cie) ponad samo spotkanie, tworz c hierarchi , w której podmioty góruj  nad miejscem
i okoliczno ciami.

1 Podstaw  niniejszego szkicu jest tekst wydany przez R. Tatarzy skiego: Peregrini de Opole, Sermones de tempore 
et de sanctis, Warszawa 1997, s. 187-193; oraz przek ad J. Mrukówny: Peregryn z Opola, Kazania „de tempore” i „de sanctis”,
Kraków - Opole 2001, s. 215-221.

2 Schemat kazania zob. J. Wolny, aci ski zbiór kaza  Peregryna z Opola i ich zwi zek z tzw. „Kazaniami gnie nie skimi”,
[w:] J. Lewa ski (red.), redniowiecze. Studia o kulturze, Warszawa 1961, s. 176-179.
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Wydzielone w pocz tkowej cz ci elementy tematu s  rdzeniem, który kaznodzieja, zgodnie 
z zasadami ars praedicandi, powinien w kolejnej partii tekstu (dilatatio) obudowa  powag  autory-
tetów (auctores), przyk adami (exempla) czy te  innymi dowodami.

Najpierw jednak Peregryn konstruuje form  przej cia, którym jest przywo anie analogicznej 
do Ewangelii wg w. ukasza sceny ucztowania z Ksi gi Rodzaju (Rdz 43, 32). Zgodnie bowiem 
z tradycj , upatruj c  w Starym Testamencie preÞ guracj  Nowego, Peregryn przedstawia Józefa 
wydaj cego uczt  dla braci jako zapowied  Chrystusa w dniu S du Ostatecznego, a odsuni -
tych od uczty Egipcjan jako grzeszników. Wprowadzenie Chrystusa do kazania i uto samienie 
Go z gospodarzem jest tu przejawem nowego i g bszego, bo bardziej indywidualnego, chry-
stocentryzmu, który w XIII w. z powodzeniem upowszechnia si  dzi ki dzia alno ci m odych 
zakonów, w tym równie  dzi ki Zakonowi Kaznodziejów.

Po tym zabiegu Peregryn przyst puje do dalszej realizacji schematu kazania, czyli do roz-
wini cia pierwszego punktu tematu, którym jest hojno  Gospodarza-Zbawiciela. Jednocze nie 
dokonuje kolejnego przej cia, pisz c: „Hojno  (…) Chrystusa przejawia si  w tym, e wyprawi  
uczt  wielk ” (largitas Christi in hoc notatur, quia cenam fecit magnam). W ten zr czny sposób na plan 
pierwszy wysuwa si  obraz uczty, który elektryzowa  uwag  balansuj cego na granicy g odu spo-
ecze stwa redniowiecza. Teraz kaznodzieja w trzech ods onach ukazuje wyobra ni odbiorców 
wizj  wielkiej uczty (magna cena), której uczestnicy zostan  w pe ni nasyceni z powodu niezliczonej 
ilo ci da , które zosta y na ni  przygotowane, a sama za  obecno  na niej ma da  rado  niepo-
równywaln  z adn  spo ród tych znanych na ziemi. Po wiadcza  to maj  stosowne fragmenty 
Ksi gi Ezdrasza, Ksi gi Liczb, symbolika owoców oraz popularne egzemplum o pewnym zakonniku.

Poka na ilo  miejsca, które po wi cono samej uczcie, mo e si  wyda  dziwna w zestawieniu 
z wcze niej wymienion  w divisio hierarchi  warto ci: wszak to podmioty powinny górowa  nad 
miejscem i okoliczno ciami. Peregryn jednak zaznacza, e w rzeczywisto ci pochwa a uczty jest 
dowodem hojno ci Gospodarza-Chrystusa, przywo uj c Jego posta  w samym rodku opisu.

Na marginesie nale y odnotowa , e hojno  (largitas) od czasów karoli skich zros a si  
z w adz  wieck  i by a postrzegana jako cnota wyró niaj ca wielkich feuda ów, której przeciw-
stawiano pogardzane sk pstwo ch opów. W tym wietle Chrystus jawi si  jako idea  dobrego 
pana i w adcy, co przybli a Jego posta  wiernym i czyni j  atwiejsz  do wyobra enia. 

Rozwini cie pierwszego punktu tematu – tj. hojno ci – zamyka wizja Chrystusa zaprasza-
j cego na uczt  na cztery sposoby, co w po czeniu z trzema ods onami samej uczty daje razem 
siedem – wieloznaczn  liczb  wi t . Jest to dowód, e ta cz  kazania zosta a zaplanowana 
i zarazem starannie przeprowadzona.

Nast puje teraz przej cie do rozwini cia drugiego punktu divisio, czyli ukazania przewrot-
no ci tych, którzy nie przyj li zaproszenia na uczt . Jak ju  wiemy, jest to odwo anie do dal-
szej cz ci przypowie ci, z której Peregryn tylko pierwszy werset zacytowa  jako temat. Z tego 
wzgl du przytacza on teraz potrzebny do zrozumienia dalszy fragment Ewangelii i jednocze nie 
go interpretuje. I tak znów mamy do czynienia z symboliczn  trójk , bo oto trzech wymawia-
j cych si  od przyj cia na uczt  go ci obja nionych zostaje jako trzy z tzw. grzechów g ównych. 
S  to: pycha (superbia), uchodz ca w redniowieczu za królow  grzechów, bo w niej upatrywano 
pocz tek pozosta ych wad oraz na dalszych miejscach: chciwo  (avaritia) i rozpusta, czyli nie-
czysto  (luxuria).

Nast pnie Peregryn dodaje dwa rozbudowane egzempla, prezentuj ce ró ne rodzaje wad. 
Pierwsze z nich wymienia a  sze ciu bohaterów, symbolizuj cych sze  grzechów g ównych, 
drugie za  pi tnuje jedynie cudzo óstwo. Podliczmy: trzy grzechy z interpretacji przypowie ci, 
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sze  grzechów z pierwszego egzemplum i jeden z drugiego daj  w sumie dziesi  – jedn  z ulu-
bionych w redniowieczu, bo wieloznacznych, liczb3. 

Pod drugim egzemplum widnieje ju  tylko krótka formu a ko cz ca kazanie (unitio). 
Widzimy teraz, e kazanie zosta o starannie zaplanowane. Dwa g ówne punkty z dilatatio 

prezentuj  dwa podmioty w dwóch cz ciach kazania. Pierwsza partia po wi cona jest Bogu 
i zorganizowana wewn trznie wed ug wi tej liczby siedem; natomiast druga ukazuje dziesi  
ods on grzeszników (podmiot zbiorowy), a dziesi tk  w tym wypadku odczyta  mo na jako 
symbol mnogo ci, bo tak te  w redniowieczu, przez zaokr glanie do dziesi tek, setek i tysi -
cy, oddawano wra enie wielo ci. Dodatkowy, pomocniczy punkt dilatatio, którym by o uwy-
puklenie miejsca i okoliczno ci uczty, nie przys oni  nadrz dnej pozycji obu podmiotów, czyli 
jej uczestników, chocia  mo emy za o y , e musia  mocno o ywia  wyobra ni  audytorium.

W tym kazaniu uwag  przykuwa jednak nie tylko wizja wielkiej uczty. Zdecydowanie bo-
wiem wyró nia si  tak e w a nie owo przedostatnie egzemplum ukazuj ce sze ciu grzesznych 
bohaterów. Po pierwsze dlatego, e jest to najobszerniejsza z cz ci sk adaj cych si  na to kaza-
nie. Po drugie, z powodu niezwyk ej tre ci.

Musia a ona by  równie  niebanalna dla Peregryna z Opola, skoro bezpo rednio poprzedzi  j  
dwoma zabiegami. Oto pierwszy z nich: „Czytamy, e Rzymianie czcili jako boga Saturna, który jest 
nazy wany »urodzajnym«, czyli »sytym rokiem«. Czynili tak dlatego, aby im zapewni  urodzajny rok”.

Peregryn czu  tu potrzeb  wyja nienia mitologicznego pochodzenia postaci, która pojawi si  w eg-
zemplum, oraz wskazania archaicznej i tylko literackiej ju  jej proweniencji owym krótkim „czytamy, 
e” (legitur, quod). Drugi zabieg polega na odwo aniu si  do autorytetu, tzn. w tym wypadku umoc-
nieniu ca ego egzemplum toposem m drca: „pewien m drzec pisze” (de isto scribit quidam sapiens).

Teraz dopiero nast puje w a ciwa fabu a: „Saturn urz dzi  wielk  uczt  i zaprosi  na ni  
wszystkie stworzenia tego wiata. Kiedy uczta by a ju  przygotowana, przyby y wszystkie za-
proszone zwierz ta, z wyj tkiem sze ciu, które wzgardzi y za proszeniem. Pierwsza by a winia, 
która si  wymawia a, mówi c: »Je eli na uczcie nie b dzie str ków i plew do jedzenia, a brudnej 
wody do picia, nie przyjd «. Drugi by  kruk, który odpowiedzia : »Je eli nie b dzie tam tru-
pów do rozdziobania, nie przyjd «. Trze cia by a sowa, która odpowiedzia a: »Je eli nie ma tam 
ciemno ci, nie przyjd «. Czwarta by a aba, która si  wymówi a: »Je eli nie b dzie tam mu u do 
jedzenia, nie przyjd «. Pi ty by  lis, który od powiedzia : »Je eli nie b dzie tam stworze , które 
móg bym oszu kiwa , nie przyjd «. Szósta by a mucha, która odpowiedzia a: »Je eli nie ma tam 
nieczysto ci, w których mog abym si  papra , nie przyjd «”.

Dalej nast puje rozleg a eksplikacja egzemplum. I tak wed ug kaznodziei Saturn to Filius Dei, 
Syn Bo y. winia (porcus) to ludzie lubuj cy si  w grzechu pychy, rozpusty, chciwo ci, gniewu i in-
nych wyst pkach. Kruk (corvus) to z odzieje, otrzy i wyzyskiwacze. Sowa (noctua) to oszczercy i m -
ciciele, a ich z y j zyk (mala lingua) to najgorsza cz  cia a. Tu te  Peregryn przytacza s ynny koncept 
Ezopa, który pos any przez swego pana na targ po najlepsze, a potem najgorsze mi so, ka dorazo-
wo kupuje ozory. Nast puj ca dalej aba (rana) to chciwo , która poci ga za sob  smutek, troski, 
g ód, lichw  i nieustanne my li o pieni dzach. Z kolei lis (vulpes) to czarownice i heretycy, u ywaj cy 
„pi knych s odkich s ów, którymi oszukuj  i zwodz  cz owieka jak lis, który chwali  kruka, aby zdo-
by  ser”. Ostatnia za  mucha (bruchus) oznacza  ma cudzo o nika, który woli le e  w brudach pod 
p otem ni  ze swoj  on , bo – jak pisze kaznodzieja – „podobnie czyni mucha, która lec c przez 
zielon  k , unika pi knych kwiatów, a ci gnie do cuchn cego gnoju” (in fœtido Þ mo).

3 Na temat symboliki liczb: M. Lurker, S ownik obrazów i symboli bibl  nych, Pozna  1989; lub: D. Forstner, wiat 
symboliki chrze c  a skiej. Leksykon, Warszawa 2001.
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Wprowadzanie egzemplów do kazania nie by o ówcze nie niczym nadzwyczajnym. Czynili 
tak ju  Ojcowie Ko cio a, w ród których Tertulian (zm. ok. 220 r.) uchodzi za prekursora tej tech-
niki w pi miennictwie chrze c  a skim4. Nale y tak e wspomnie  wp ywow  Ksi g  regu y pa-
sterskiej autorstwa Grzegorza Wielkiego, który nakazywa  w niej dopasowanie kazania do pozio-
mu umys owego odbiorców i ograniczenie dowodów rozumowych do ludzi m drych, podczas 
gdy pozosta ych lepiej powinny przekona  przyk ady5. Tak e teoretycy artes praedicandi w XIII 
w., kontynuuj c spu cizn  antyczn , doradzaj  u ywanie ró nych, pouczaj cych przyk adów.

Wielu badaczy kaznodziejstwa redniowiecznego widzi rol  egzemplów w u atwianiu zrozu-
mienia trudnych zagadnie 6. Równie cz sto wskazuje si , e ich celem obok pouczania by o spra-
wianie przyjemno ci7, co ma nawi zywa  do retoryki antycznej i zasady docere – delectare, uto sa-
mianych obecnie z funkcj  informuj co-pouczaj c  oraz z funkcj  estetyczn . Pami tamy jednak, 
e w retoryce antycznej mowa sk ada a si  z trzech elementów (tria o   cia dicendi): docere – move-
re – delectare8. Ten brak wskazania funkcji movere, któremu odpowiada obecnie tzw. funkcja znie-
walaj ca, jest w pismach polskich badaczy do  powszechna. Wyj tek stanowi wytrawny badacz 
kaznodziejstwa, Jerzy Wolny9. Tymczasem czo owy autorytet doby redniowiecza, w. Augustyn, 
w podr czniku dla kaznodziejów – De doctrina christiana – pisze: „Kiedy jednak s uchaczy nale y 
raczej poruszy  ni  pouczy , by nie oci gali si  z wykonaniem tego, co ju  znaj , a tak e by w nich 
utrwali  przekonanie co do rzeczy ju  uznawanych za prawdziwe, potrzebna jest wi ksza si a wy-
mowy. Wtedy konieczne s  zakl cia, gro by, zach ty, ostrze enia przed kar  oraz wszelkie rodki 
zdolne poruszy  umys ” (valent ad commovendos animos) (Ks 4, IV-6)10. Zwró my uwag  na te „wszel-
kie rodki zdolne poruszy  umys ” i przyjrzyjmy si  wymienionym przez Peregryna zwierz tom.

Symbolika zwierz t w redniowieczu by a zmienna i uwarunkowana kontekstem. Dla przy-
k adu: kiedy znalaz y si  na monetach postrzegano je zawsze pozytywnie, chocia  ich pojawia-
nie si  w innych miejscach, jak cho by w kazaniu, mog o by  odebrane ró nie i dlatego koniecz-
ny w takim wypadku by  komentarz. S  jednak i takie gatunki fauny, które mia y zdecydowanie 
z  reputacj . Do nich nale y w a nie winia, kruk, sowa, aba, lis i mucha11. Ich wybór do pre-
zentacji grzechów ludzko ci wydaje si  niezwykle trafny. Ponadto w interpretacji alegorycznej 
przydanej do egzemplum (tzw. moralisatio) Peregryn nie ogranicza si  tylko do prostego po -
czenia zwierz cia z grzechem, ale te  stara si  uwypukli  negatywne jego cechy, pog biaj c tym 
si  negatywnego obrazu, co z pewno ci  wywiera o na audytorium mocniejsze wra enie. W ten 
sposób realizowa  on ów trzeci cz on antycznej zasady, mianowicie movere. W istocie bowiem 
celem kazania by o wstrz ni cie sumieniami wiernych12.

Jednak ju  Augustyn ostrzega  przed niebezpiecze stwem powierzchowno ci przemiany 
ducha pod wp ywem u ywania stylu wysokiego, opartego na emocjach. Zwraca  przy tym uwa-
g , e kiedy minie pierwszy afekt, w umy le s uchaczy nie pozostanie nic z ca ej mowy.

4 K. Panu , Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 144.
5 Grzegorz Wielki, Ksi ga regu y pasterskiej, Pozna  1948, s. 98.
6 T. Szostek, Exemplum w polskim redniowieczu, Warszawa 2007, s. 13.
7 B. Geremek, Exemplum i przekaz kultury, [w:] ten e (red.), Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce pó nego rednio-

wiecza, Wroc aw 1978, s. 75.
8 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 46-47.
9 J. Wolny, Exempla z kaza  niedzielnych Peregryna z Opola, [w:] B. Geremek (red.), dz. cyt., s. 247.
10 w. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrze c  a skiej, Warszawa 1989.
11 Zob. S. Kobielus, Bestiarium chrze c  a skie. Zwierz ta w symbolice i interpretacji. Staro ytno  i redniowiecze, Warsza-

wa 2002.
12 w. Augustyn, dz. cyt, s. 214-215.
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Rozwi zanie tego trudnego problemu przynosi a równie  tradycja retoryki antycznej, a kon-
kretnie dzia  zajmuj cy si  pami ciowym opanowaniem tre ci, tzw. sztuka pami ci (ars memora-
tiva). Jak dowiod a Frances Yates, sztuka ta tylko pozornie by a nieobecna w wiekach rednich. 
W rzeczywisto ci za  dobrze znano podr cznik Ad Herrenium, aczkolwiek nazywano go Drug  
Retoryk , gdy  b dnie uznawano Cycerona za autora i czytano razem z autentycznie jego tzw. 
Pierwsz  Retoryk . Jak pisze F. Yates: „ czenie ze sob  tych dwóch dzie  mia o ogromne zna-
czenie dla zrozumienia formy, jak  przyj a sztuczna pami  w redniowieczu. Wszak Tulliusz 
w Pierwszej Retoryce k adzie du y nacisk na etyk  i na cnoty jako »wynalazki« czy »rzeczy«, 
a w Drugiej podaje regu y co do sposobu, w jaki te »rzeczy nale y przechowywa  w skarbcu 
pami ci«”13.

Dla nas najwa niejsz  z podanych tam regu  jest teoria tzw. images agentes, co w wolnym 
przek adzie mo na odda  jako „obrazy oddzia ywuj ce na wyobra ni ”, a oznacza o to metod  
czenia tekstu z dosadnym wyobra eniem, co u atwia o zapami tywanie. Teoria ta zosta a pod-

j ta w XIII w. m.in. przez Tomasza z Akwinu, bo te  dobrze przystawa a do potrzeb ówczesnych 
teoretyków ze wzgl du na wspomniany wp yw tzw. Pierwszej Retoryki, przez któr  images 
agentes uleg y „moralizacji”. W praktyce oznacza o to pos ugiwanie si  skojarzeniami pi knymi 
lub szkaradnymi do atwiejszego zapami tania duchowych poj .

Warunki te dobrze spe niaj  zwierz ta z egzemplum u ytego przez Peregryna z Opola. wi-
nia, kruk, sowa, aba, lis i mucha to zbiór bardzo dobrze znany mieszka com Europy. Jeszcze 
wa niejsze jest to, e zbiór ten wywo uje emocje, a wi c spe nia funkcj  poruszenia umys ów 
(movere). Dotyczy to nawet wini, która jako jedyne hodowlane zwierz  z tej grupy, mog aby 
konotowa  materialn  korzy . Jednak w tym wypadku wydaje si , e oprócz cech behawioral-
nych, na negatywnym postrzeganiu wini zawa y a równie  tradycja judaistyczna, a ci le rzecz 
bior c – Biblia, w której jest ona uznawana za istot  nieczyst . Dzi ki rozpoznawalno ci i adun-
kowi emocjonalnemu zwierz ta te nadaj  si  do stworzenia wywo awczej bazy w pami ci, na 
której zostanie nadbudowana tre  trudniejsza, bo abstrakcyjna. W tym konkretnym wypadku 
jest to, zgodnie z drugim punktem dilatatio, ukazanie przewrotno ci ludzi odrzucaj cych zapro-
szenie Chrystusa, czyli po prostu napi tnowanie grzechu.

I tu równie  wa ne jest to, e w kazaniu Peregryna z Opola samo egzemplum nie k óci si  
z moralisatio, a wr cz przeciwnie – komentarz pot guje wra enie przez dodane tu kolejne pla-
styczne elementy takie, jak: stajnia, oczy wbite w ziemi , brudy pod p otem czy cuchn cy gnój. 
W sumie czyni to t  parti  kazania czyteln , spójn  i dosadn  zarazem, a dzi ki temu udzielona 
przez Peregryna nauka o rodzajach grzechu jest atwiejsza do zapami tania. 

Przeprowadzona tu analiza kazania Peregryna z Opola pokazuje warsztat tego autora i do-
wodzi jego dobrej znajomo ci trudnej sztuki kaznodziejskiej. Strukturalne zorganizowanie 
tekstu zdradza staranne zaplanowanie tre ci, a odpowiednie wprowadzenie plastycznej sceny 
uczty wskazuje na du  wpraw . W tym kontek cie wydaje si , e przywo ane przez niego su-
gestywne i rozbudowane egzemplum o zwierz tach zaproszonych na uczt  nie mo e pe ni  
jedynie funkcji odpr aj cej s uchaczy (delectare). Funkcj  t  mo na co najwy ej uzna  tu za efekt 
poboczny, gdy  g ównym celem podobnego zabiegu jest oddzia anie na wyobra ni  odbiorców 
(movere) oraz utrwalenie wiadomo ci poprzez rodzaj plastycznego skrótu, w czym mo na upa-
trywa  kontyuacj  antycznej sztuki pami ci i realizacj  metody images agentes.

 

13 F. A. Yates, Sztuka pami ci, Warszawa 1977.



314     Ogrody nauk i sztuk nr 2012 (2)

Literatura podmiotu
w. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrze c  a skiej, przek . J. Sulowski, Warszawa 1989.

Grzegorz Wielki, Ksi ga regu y pasterskiej, przek . J. Czuj, Pozna  1948.
Peregrini de Opole, Sermones de tempore et de sanctis, wyd. R. Tatarzy ski, Warszawa 1997.
Peregryn z Opola, Kazania „de tempore” i „de sanctis”, przek . J. Mrukówna, Kraków-Opole 2001.

Literatura przedmiotu
Geremek B., Exemplum i przekaz kultury, [w:] ten e (red.), Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce pó nego redniowiecza, 

Wroc aw 1978.
Kobielus S., Bestiarium chrze c  a skie. Zwierz ta w symbolice i interpretacji. Staro ytno  i redniowiecze, Warszawa 2002.
Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
Panu  K., Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007.
Szostek T., Exemplum w polskim redniowieczu, Warszawa 2007.
Wolny J., Exampla z kaza  niedzielnych Peregryna z Opola, [w:] Geremek B. (red.), Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce 

pó nego redniowiecza, Wroc aw 1978.
Wolny J., aci ski zbiór kaza  Peregryna z Opola i ich zwi zek z tzw. „Kazaniami gnie nie skimi”, [w:] Lewa ski J. (red.), re-

dniowiecze. Studia o kulturze, Warszawa 1961.
F.A. Yates, Sztuka pami ci, przek . W. Radwa ski, Warszawa 1977.

Streszczenie
Niniejszy artyku  pokazuje funkcjonowanie sztuki pami ci w twórczo ci Peregryna z Opola. 

Na podstawie analizy jednego z kaza  tego autora mo emy dostrzec obecno  antycznej techni-
ki zwanej imagines agentes. 

S owa kluczowe: Peregryn z Opola, kazanie, ars praedicandi, egzemplum, ars memorativa, ima-
gines agentes.

“...just like when you make a wax seal”: Mnemotechnique in Peregryn’s 

Sermons 

Summary
This article demonstrates the function of ars memorativa in the works of Peregryn from Opole. 

Analyzing one of his sermon, we can see the presence of an ancient technique called imagines 
agentes.

Key words: Peregryn from Opole, sermon, ars praedicandi, exemplum, ars memorativa, imagines 
agentes. 


