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Było trzech braci Kojałowiczów. Do dziś pamięta się przede wszystkim
o Wojciechu (1609-1677), który napisał kilka dzieł historycznych. Najbar-
dziej znanym jego utworem jest Historiae Lituanae pars prior, Gdańsk 1650,
pars secunda, Antwerpia 1669. Dość często wspomina się o jego młodszym
bracie, Kazimierzu (1617-1674), profesorze i rektorze Akademii Wileńskiej,
poecie i mówcy panegirycznym, popularnym w XVII w. Bardzo rzadko
natomiast wspomina się o najmłodszym z braci, Piotrze Wijuku Kojałowi-
czu, zapewne dlatego, Ŝe zmarł młodo i nie pozostawił po sobie tak god-
nych pamiątek literackich jak jego bracia.

Urodził się ok. 1620 roku w Kownie, w 1637 r. wstąpił do Towa-
rzystwa Jezusowego w Wilnie2. Po studiach wykładał retorykę i filozofię
w Akademii Wileńskiej w latach 1653-1654. Zmarł 12 czerwca 1654 r.
w Wilnie. Był kaznodzieją, pozostawił po sobie dwa panegiryki3. W roku
jego śmierci ukazał się w Wilnie najciekawszy jego utwór, który właśnie tu
przypominamy. Nosi on tytuł Elogia episcoporum Vilnensium auctore P. Petro
Viiuk Koiałowicz, Societatis Iesu, in Alma Universitate Vilnensi eiusdem Societatis

                                                          
1/ Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego Kultura literacka Wilna do roku 1655,
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (PB 540).
2/ Por. Encyklopedii wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzeb ień,
Kraków 1996, s. 291.
3/ Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi. XVII a lietuvos lotyniškų knygų sąrašas, sudar÷
D. Narbu t i e n÷  ir S. Narbu t a s, Vilnius 1998, s. 137.
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tunc Eloquentiae deinde Logices ordinario professore, Vilnae 1654, Typis Academi-
cis (Elogia biskupów wileńskich autorstwa ojca Piotra Wijuka Kojałowicza z Towa-
rzystwa Jezusowego, profesora zwykłego wymowy i logiki na Uniwersytecie Wileńskim
tegoŜ Towarzystwa).

W bibliotece uniwersyteckiej zachował się rękopis o sygnaturze
F3-2295, będący osiemnastowiecznym odpisem tego dzieła. Ma on format
4o, liczy 73 karty, ma zwyczajną skórzaną oprawę, jak wiele rękopisów
retorycznych. Na karcie tytułowej dopisano informację: „Nota. Hoc opus
author elogio Georigii Tyszkiewicz episcopi Vilnensis conclusit, quod alii
anonymi continuarunt variis temporibus usque ad Constantinum Brzo-
stowski episcopum Vilnensem, clarae memoriae” („Uwaga. Autor zakoń-
czył to dzieło na elogium biskupa wileńskiego Jerzego Tyszkiewicza.
W późniejszych czasach inni anonimowie kontynuowali je aŜ do śp. bisku-
pa wileńskiego Konstatnego Brzostowskiego”). Rękopis uniwersytecki jest
zatem obszerniejszy od druku.

KsiąŜeczka jest cyklem stemmatów (por. recenzja pióra Adama
Trojaka w niniejszym numerze „Terminusa”), składających się z rysunków,
przedstawiających herby kolejnych biskupów wileńskich, oraz subskrypcji
w formie elogium. W sumie utwór składa się z 29 herbów i 21 elogiów.
Herb IX, naleŜący do Wojciecha Tabora, jest dodatkowo zaopatrzony w je-
go prozatorską biografię. Niektórzy biskupi zasłuŜyli sobie aŜ na dwa elo-
gia, jak np. Benedykt Woyna.

W tekście scalone zostały dwie podstawowe funkcje ówczesnej li-
teratury, docere i delectare. Kojałowicz oraz jego naśladowcy łączą utwór
historyczny z modną konceptystyczną formą literacką4. Tekst zatem „opa-
lizuje”, przynaleŜy zarazem do historiografii i do literatury panegirycznej.
Kojałowicz wykazał się duŜym kunsztem w konstruowaniu konceptów,
przede wszystkim operując przerzutnią oraz aliteracjami i wyzyskaniem
podobieństwa brzmieniowego zestawianych ze sobą słów. Koncepty Koja-
łowicza mają wielopoziomową strukturę, jeszcze dziś ich lektura wzbudza
podziw dla pomysłowości autora. PoniŜej zamieszczamy przykłady dwóch
stemmatów, wspomnianych juŜ biskupów: Wojciecha Tabora oraz Bene-
dykta Woyny.

                                                          
4/ Na temat elogium jako gatunku literackiego por. B. Otw inowska, Elogium – „flos floris, anima et
essentia” poetyki siedemnastowiecznego panegiryzmu, [w:] Studia z teorii i historii poezji, S. I, red. M. Gło-
w ińsk i, Wrocław 1967, s. 148-183
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[s. 18 v.]
(IX)

Herb Wieniawa
[s. 19]

IX.
ALBERTUS TABOR
Episcopus Vilnensis.

Illustri inter Antiquissimas Familia natus
Bono Publico

Nihil habuit antiquis.
Gravi consulii maturitate,
invicta animi fortitudine,

In propositos quae nunquam a Republica divisit,
immobilis.

Rumpem fixam merito dixeris,
Quae Alexandri Regis, minas et promissa,
Eiusque odio, Fratris sui discrimina,

Velut decumanos Fluctus
Reipublicae causa fregit.

Non benedictione tantum Praesulea,
Sed imprecatione efficax,

In Senatu, Factiosorum Capitulus, male precatus,
Velut Fulmen ore vibrasset,

Regem ipsum Paralysi repente tactum,
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E throno in Lectum deiecit.
Vilnensi Magistratui urbis muro cingendae

Autor fuit. Auctum Virtutum Exemplis Episcopatum,
Bonis et nova dignitate iure gladii impetrato;
Divitis Patrimonii Ecclesiam Haeredem scripsit,

Ipse aeternam haereditatem adiit.
Anno M.D.VII.

*******

[s. 37 v.]
Herb Trąby i podpis: Benedictus Woyna mortuus 1615

[s. 38]

XV
BENEDICTUS WOYNA
Episcopus Vilnsnensis
Bene dictus Woyna
Bellavit  dum vixit
Sine sanguine victor,

Sine cuiuspiam iniuria triumphator,
Omni virtutum genere clarissimus,
Omni vitiorum generi hostis.
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Sedis Vilnensis quinqennio vacantis, dispendia
Compensavit Electus Benedictus

Dum Benedictionem Nomine allattam
Re probavit.

Vix non privatus,
Trocensis utique tantum praepositus,
Publico ordinum MDLae iudicio,

Sigismundum III pro libertatibus Lituaniae legatus,
Publico se bono natum asservit.
Episcopus Vilnensis renunciatus,

Ut in Patriae hostibus, rebelles Ecclesiae vinceret;
Bello Livonico

Suis impensis turmas militares subministrabat,
Neque defuit Numinis benedictio sucessibus Bellicis,

Praesente in suis Benedicto.
Communis Patriae insignis amator,

Communi elatus luctu.
Anno MDCXV.

Idem
(39)

Beneficiis Praesuleis
Terras transgressus, Caelum etiam sibi obstrinxit,

Sacro D. Casimiri Corpore
Aeterna ad Publicum Cultum

Levato.
Sic nimirum aequm fuit,

Ut castissimi Principis incorruptum corpus,
Non alius, quam intaminatae semper  famae Praesul,

In publicum educeret.
Eiusdem Sancti nomini,

Cum Vilnae, Basilicae primum lapicum iecisset,
Ut magnificentior surgeret, bis mille florenos,

Quoad vixit, in annos numeravit.
Ecclesiam Cathedralem igne deformatam,

Magnis impendiis instauravit,
Vere magnificus opere.
In Senatu oraculum,

Regis et  collegarum amor,
In Reipublicae negotiis
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Prudentia vigilantia, Peritia Munificentia illustris
Pro Deo et Relligione,

Quid vis agere ac ferre promptus:
Sui hostis,

Ieiunia deliguiis metiebatur,
Somnum, vili stragulo, et subiecto capiti lapide.

Omnium Pastor et Pater,
Vocem et aures populo dicarat,

Illam sacris concionibus, has confessionibus.
Monastyyriis ac Xenodochiis, liberales in hebdomadam pensiones,

Viduis alimenta, innuptis, dotem suppeditando;
Pauperes, Consanguineos, Famulos, Filiorum vice habendo.

Cum iam deesset, quo in terra benificia extenderet,
Ultimum debitum naturae persolvit.

Anno MDCXV.


