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Streszczenie

Podstawą obserwacji poczynionych w pracy doktorskiej jest blisko 80 polskich
modlitewników, które pierwotnie lub po raz kolejny ukazały się drukiem w oświeceniu.
Wszystkie teksty charakteryzowane w kolejnych częściach rozprawy pochodzą z
modlitewników katolickich. Jedynie kontekstowo, w celach porównawczych przywołane
zostały analogiczne publikacje innowiercze. Ponadto, jak już wskazano, wszystkie modlitwy
omawiane w kolejnych częściach pracy ukazały się drukiem w języku polskim w okresie od lat
czterdziestych XVIII do końca trzeciej dekady następnego wieku. Oprócz tekstów naszych
rodzimych autorów z doby oświecenia, zespół źródeł uwzględnionych w rozważaniach
obejmuje także przekłady oraz wznowienia druków użytkowych o charakterze religijnym
ponownie w tym czasie wprowadzonych do obiegu czytelniczego. O wyborze analizowanych
modlitw nie decydowało zatem ich pochodzenie, o decyzji tej nie przesądzał również czas
powstania druku. Rozstrzygające znaczenie miała natomiast konkretna oferta ówczesnego
rynku wydawniczego i księgarskiego, która wynikała z rzeczywistego bądź przewidywanego,
projektowanego przez inicjatorów edycji zapotrzebowania społecznego na tego typu druki o
charakterze religijnym, przeznaczone do indywidualnego lub zbiorowego użytku.
Modlitwy charakteryzowane w pracy doktorskiej mają charakter przygodny, czyli
dotyczą różnych okazji i okoliczności ludzkiego życia oraz wydarzeń i faktów otaczającej
rzeczywistości. Analiza tych przekazów pozwoliła przybliżyć wiele interesujących realiów i
aspektów przestrzeni, w której zanurzony jest człowiek, ponieważ na kanwie osobistych
wynurzeń owe teksty wyrażają pragnienia i obawy związane z rodziną, pracą, chorobą, kresem
życia, a także ze zjawiskami atmosferycznymi, podróżami i aktualną sytuacją społecznopolityczną. W rozprawie podjęta została refleksja nad sposobami modelowania przez autorów
religijnych i moralnych postaw ludzi wierzących tego czasu. W rozważaniach tych uwaga
skupia się na parenetycznych funkcjach zabiegów perswazyjnych, które można zaobserwować
w zebranych modlitwach. W toku wywodów przybliżane są też pragmatyczne, emocjonalne i
stricte artystyczne uwarunkowania oraz aspekty treści i kompozycji prezentowanych
przekazów. Ponadto w charakterystyce analizowanych tekstów naświetlone zostały sposoby i
konkretne przejawy przenikania do nich elementów kultury oświecenia.
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Summary

The source materials of the remarks made in the doctoral dissertation consist of nearly
80 Polish prayer-books, which were printed as the first or next edition during the Age of
Enlightenment. All the texts characterized in the thesis’ chapters derive from the Catholic
prayer-books. The analogous Protestant publications were used only as a contextual
comparison. Furthermore, as it was mentioned previously, all analysed prayers were published
in Polish language and published in a printed form between 1740s and 1830s. The Sources
taken into consideration comprises (apart from the texts of our native Enlightenment writers)
the Polish translations of foreign works and 18th-centry reprints of the prayer-books from the
earlier period. The selection of analysed prayers was therefore determined neither by their
origin nor the time of their print. The decisive factor in this regard was the offer of that time
publishing market because the catalogue of available books stemmed from the actual or
foreseen (by initiators of the edition), social need for that type of religious prints designed for
individual or collective use.
The prayers characterized in the dissertation are occasional, that is they concern various
celebrations and circumstances of human life as well as events and facts of the surrounding
world. The analysis of these pieces prayers enabled to understand many interesting realities and
aspects of the living space by which human is affected. The works (in the context of personal
confession) express desires and fears related to family, work, illness and death as well as
weather phenomena, travels and current political and social situation. The dissertation explores
the applied ways of shaping religious and moral attitudes of the 18th-centry believers. It
examines therefore the didactic functions of the persuasive figures of speech used in collected
prayers. The pragmatic, emotional, and strictly artistic determinants as well as aspects of these
pieces’ content and composition are also specified in the course of the argument. In addition,
the thesis explains ways and specific features of how the sign of Enlightenment culture appeared
in analyzed works..

