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I. R O Z P R A W Y  I A R T Y K U Ł Y

P a m ię t n ik  L it e r a c k i  L X V , 1974, z. 1

WIKTOR WEINTRAUB

RELIGIA KOCHANOWSKIEGO A POLSKA KULTURA 
RENESANSOWA

Nie jest zadaniem  tego szkicu wy cieniowana i wszechstronna charak te
rystyka postaw y religijnej Kochanowskiego, co dopiero — analiza źródeł 
tej postawy. Cele jego są dużo skrom niejsze. Ma on zwrócić uwagę na 
jaskrawię heterodoksyjny charakter religijności Kochanowskiego, dale
kiej od stanow iska tak  katolików jak  i protestantów . I m a też rozważyć, 
co nam  mówi o atm osferze ku ltu ra lnej Polski czasów Zygm unta A ugusta 
i Batorego recepcja Kochanowskiego, entuzjastyczna pomimo tej jego 
heterodoksji. Na to jednak, aby recepcję ową właściwie ocenić, trzeba 
również bliżej zająć się oryginalną i subtelną strategią, jaką poeta zasto
sował, ilekroć przyszło mu mówić o spraw ach religijnych, a zwłaszcza 
wyznaniowych. Bez orientacji w tej strategii ani nie odczytam y popraw 
nie jego postaw y religijnej, ani też nie ocenimy właściwie jego poezji.

Sprawa heterodoksyjności poglądów relig ijnych Kochanowskiego po
ruszana już była w  literaturze naukow ej. Najszczegółowiej mówi o niej 
francuska książka Langlade’a *. Swoistą strateg ią poety nie zajął się, o ile 
mi wiadomo, nikt. A jest ona tym  ciekawsza, że rzuca snop św iatła na 
człowieka i jest nieobojętna dla oceny artyzm u jego poezji. Dlatego w y
padło na niej przede wszystkim  skupić uwagę.

Kochanowskiemu przyszło tworzyć w  okresie wielkiego ferm entu  re 
ligijnego, bo największego nasilenia się polskiego ruchu reform acyjnego. 
N aturalne więc będzie pytanie, jak ustosunkow ał się do tego ferm entu. 
W którym  obozie go umieścić?

Możemy starać się odpowiedzieć na to pytanie, biorąc za punkt w y j
ścia te, n ieste ty  skąpe, dane biograficzne, jakim i dysponujem y. Odpo
wiedź, jaką otrzym am y, będzie względnie prosta i raczej banalna: w m ło
dych latach należał do obozu reform y relig ijnej, potem  zaś, w krótce po 
powrocie z wojażów zagranicznych, zadeklarow ał się jako katolik i usto

1 J. L a n g l a d e ,  Jean Kochanowski. L’Homme, le penseur, le poète lyrique. 
Paris 1932, s. 121—180.



sunkował do reform acji mocno krytycznie. Na tym  stanow isku, jak  się 
zdaje, pozostał już do zgonu. Nie m am y żadnych danych, k tó re  by po
zwalały twierdzić, iż uległo ono zmianie w późniejszych latach jego życia.

O przynależności młodego Kochanowskiego do obozu reform y św iad
czą dwa jego pobyty — w r. 1552 i w latach 1555— 1556 — w Królewcu, 
a więc w najżyw szym  ośrodku propagandy reform acyjnej na Polskę, stu 
dia w królewieckiej A lbertynie i stypendium , jakie otrzym yw ał od księ
cia A lbrechta, patrona polskich protestantów  2. Literackim  świadectwem  
tych protestanckich sym patii poety jest elegia I 10 z rękopisu Osmól- 
skiego, powstała najwcześniej w roku 1556 3. Przynosi ona k ry tykę  k leru  
katolickiego, ostrą zwłaszcza w potępieniu Paw ła IV. W ystąpienia p rze
ciwko klerow i i kurii rzym skiej w latach pięćdziesiątych nie m usiały ko
niecznie świadczyć o przynależności do obozu protestanckiego. Ale elegia 
Kochanowskiego jest szczególnie gwałtowna. W całej twórczości poety 
nie znaleźć poza pieśnią o spustoszeniu Podola przez Tatarów  (II 5) utw o
ru  równie namiętnego, równie m ocny dającego wyraz potępieniu i obu
rzeniu. Co więcej, elegię tę otw iera patetyczny apel do Polaków, k tórym  
poeta grozi Bożym gniewem, jeśli nie zareagują na zło toczące Kościół. 
Nie ma dwóch zdań, że jest to bojowo antykatolicki utwór. Kochanowski 
nie włączył go do swego w ydania poezji łacińskich z r. 1584, a zatem  po 
latach się go wyrzekł.

Powróciwszy do kraju , Kochanowski przez krótki czas przebyw a 
w otoczeniu wojewody Jana  F irleja, protektora małopolskich kalwinów. 
Potem  patronem  jego zostaje P io tr Myszkowski, z czasem biskup płocki 
i krakow ski — poeta o trzym uje beneficja, m yśli o przyjęciu święceń du
chownych. Jedna z fraszek sugeruje, że ubiegał się o godność opata 
i związaną z takim  stanow iskiem  tłu stą  prebendę 4. W szystko to nie musi

2 Zob. S. Ko t ,  Jana Kochanowskiego podróże i studia zagraniczne. W zbiorze: 
Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brucknera. Kraków 1928.

3 Teksty polskie poety przytacza się tu za w yd.: J. K o c h a n o w s k i ,  Dzieła 
polskie. Opracował J. K r z y ż a n o w s k i .  Wyd. 7. Warszawa 1972; teksty łaciń
skie — za wyd.: J o a n n i s  Ć o c h a n o v i i  Carmina Latina. Emendavit, argumen
tis et notis instru,xit J. P r z y b o r o w s k i .  Varsaviae 1884; elegie I 9 i 10 z ręko
pisu Osmólskiego — za wyd.: Г. E. З е н г е р  [G. E. S a  e n  g er], Две петербургские р у 
кописи латинских стихотворений Яна Кохановского. „Записки Императорской Академии 
Наук, Историко-филологическое отделение” seria 8, t. 7, nr 1 (1905), s. 20—24.

4 Odpowiedni fragment tej fraszki brzmi:

jutro zasię cichy 
Ksiądz w  kapitule, tylko że nie z mnichy 
W szarej kapiey a z dwojakim płatem ;
I to czemu nic, jesliże opatem? [III 1]

Zdaniem J. K r z y ż a n o w s k i e g o  (O paru fraszkach Jana Kochanowskiego. 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1964, s. 7—8) słowa te odnoszą się do starań



jeszcze koniecznie świadczyć o zerw aniu z obozem protestanckim , zwła
szcza w latach przed wejściem w życie postanowień Soboru Trydenckie
go. Beneficjam i duchownym i wynagradzano w czasach przedtrydenckich 
zasługi literackie. Tak np. Ronsard w r. 1560 otrzym ał kanonikat w Saint- 
-Julien-du-M ans, odziedziczony po zm arłym  w tedy Du Bellayu, a w la
tach następnych spadły nań opactwa w Saint-Cosme pod Tours, w Croix- 
val i, pod koniec życia, w Saint-G illes 5.

Oczywistym natom iast dowodem zerwania z reform acją są ataki na 
nią w Zgodzie, Satyrze  i W różkach. Dyskusja spraw  wyznaniowych to 
przewodni m otyw Zgody, a i w Satyrze  zajm uje ona poczesne miejsce. 
Tak Zgoda jak i Satyr  należą do najwcześniejszych opublikowanych 
utworów Kochanowskiego. W ygląda więc na to, że gdy zaczął ogłaszać 
wiersze, zależało mu szczególnie na określeniu swego stanowiska w yzna
niowego jako praw ow iernie katolickiego, na odcięciu się od reform acji. 
We Fraszkach protestanci przezwani są „heretykam i” (II 52; III 22). 
W łacińskim  wierszu na cześć Batorego, Dryas Zamchana, przeciw sta
wiając energii i determ inacji króla wygodnictwo ostatnich Jagiellonów, 
poeta jako szczególnie złowrogie dziedzictwo tego kwietyzm u przytoczył 
wolność zmiany wyznania:

Hinc dissertandi mos ille, exemplaque nata 
Pessima, cum libeat mutandae religionis: [w. 31—32]6

Zerw anie z obozem reform y jest więc wyraźne.
Zupełnie inny obraz otrzym am y, jeśli sięgniemy do religijnej poezji 

Kochanowskiego i z niej będziemy się starali wywnioskować, w co poeta 
wierzył. A jest tej poezji niemało: pieśń Czego chcesz od nas, Panie (II 
25), m odlitewne wiersze z Fraszek (III 2, 37, 38, 72), spory blok religij
nych w ierszy z Fragmentów  (pieśni 1, 3, 4, 5), m odlitew ny Tren X V III

poety o stanowisko opata kanoników laterańskich, czyli bożogrobców, w Miechowie. 
„Podwójny płat” byłby aluzją do czerwonych krzyży jerozolimskich z podwójną 
poprzeczką, naszytych na sutannach bożogrobców. Kłopot z tym jednak, że bożo
grobcy nosili sutanny, i to czarne (zob. A. B r ü c k n e r ,  Encyklopedia staropolska. 
T. 1. Warszawa 1939, łam 526), Kochanowski zaś mówi o „kapicy”, tj. habicie, i to 
„szarej”. „Szarymi mnichami” („monachi grisei”) nazywano cystersów (zob. ibidem, 
łam  187).

5 Zob. biogram w: G. G a d o f f r e ,  Ronsard par lui-même. Paris 1960, s. 183—
185.

6 W polskiej wersji utworu ostrość tego antyreformacyjnego wypadu została 
znacznie złagodzona: „Stąd gadki niepotrzebne, stąd i wiary różne” (w. 35). Jeden 
to z nierzadkich przykładów rozziewu między łacińską a polską muzą Kochanow
skiego. Po łacinie wypowiadał się poeta formalnie konwencjonalniej, ale i szczerzej, 
otwarciej. Mówił przecież wtedy wyłącznie do wykształconej publiczności. Zob. 
W. W e i n t r a u b ,  The Latin and the Polish Kochanowski. W zbiorze : Actes du 
V -e  Congrès de l’Association Internationale de L ittérature Comparée. Belgrad 1969.



(„My, nieposłuszne, Panie, dzieci Tw oje”), a w pewnej m ierze i cały cykl 
Trenów , o ile tem atem  jego jest postawa człowieka wobec rzeczy osta
tecznych. Na innych praw ach wolno zaliczyć tu  też Psałterz Dawidów. 
Poetyka parafrazy  daw ała Kochanowskiemu możliwości w yrażenia po
przez parafrazow any tekst swojej własnej postaw y religijnej i, jak  zoba
czymy, nie omieszkał on z możliwości tej skorzystać.

D ysponujem y tu  zatem  dużym zestawem tekstów. Pod jednym  wzglę
dem jest on zaskakująco jednolity. Oto cała ta  poezja relig ijna to dialog 
człowieka z Bogiem, tylko i wyłącznie z Bogiem. Pleban, którego ustam i 
przem aw ia Kochanowski w swojej broszurze politycznej, we Wróżkach, 
powołuje się na C hrystusa i cytuje Ewangelię (w. 74, 95— 100, 172— 173). 
C hrystus przyw ołany jest też w protestanckiej elegii z rękopisu Osmól - 
skiego (w. 48). Ale w  poezji religijnej Kochanowskiego Chrystus ani razu 
nie został wspom niany. Obce też są tej poezji pojęcia grzechu pierw orod
nego i Odkupienia.

N adarem nie szukalibyśm y tam  M atki Boskiej (jeśli nie liczyć wzm ian
ki o pieśni m aryjnej, odpowiedniejszej w ustach starej kobiety niż słowa 
pieszczoty miłosnej — Fr. II 33). O św iętych mówi się czasem w niereli- 
gijnej poezji, i to z a w s z e  z przekąsem  czy z akcentem  drwiny. Tak 
jest w łacińskim  epigramacie De spectaculis divi Marci (Foric. 17), gdzie 
poeta podżartow uje sobie ze św. M arka, iż m uszą o niego nie dbać w nie
bie, skoro ulew a spadła w  W enecji w czasie uroczystej procesji na jego 
cześć. Tak jest we fraszce Do starosty  (III, 60):

Strzeżesz się moich fraszek, mój dobry starosta,
A ja tobie zaś na to tak powiadam sprosta :
Kto w  mych fraszkach, już może nie zaźrzeć by kąska 
Biskupom, którzy stoją u świętego Frącka.

„Frącek” czy „Fracek” to popularna, kolokwialna form a zdrobnienia 
imienia „Franciszek” 7. Dla uszu więc XVI-wiecznych „święty Frącek” 
musiał mieć tak i wydźwięk, jaki dla nas dziś m iałby „św ięty F ranek”. 
W dacie dziennej Jezdy  do M oskw y  dla kolorytu lokalnègo imię świętego 
wym ieniono w form ie brzmiącej z ruska. Czytam y tam  o Radziwille, że 
w yruszył z Krzeszowa „na świętego M ikułę” (w. 382). Dodajmy do tego 
żartobliw e w yzyskanie w Szachach legendy o wskrzeszeniu Piotrowina 
przez św. Stanisław a (w. 379—387).

W iersz In  deos falsos (L y r . 2) przeciw staw ia fałszywych bogów klasy
cznego Olim pu praw dziw em u jedynem u Bogu. Topos fałszywości mitolo
gii, przeciw staw ionej praw dzie chrześcijaństwa, był wcale popularny 
w poezji renesansowej. Przykładem  może tu  być Jodelle’a Ode au comte

7 Zob. W. T a s z y c k i ,  Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 2, z. 1 
Wrocław 1968, s. 54.



d ’Alcinois 8 czy u nas egzorcyzmujący mitologię Paw eł z K rosna 9 lub od
żegnujący się od miej Hussovianus 10. Kochanowski jednak przeciw staw ie
nie to ujął inaczej, swoiście. W jego w ersji bogowie klasyczni są fałszywi 
jako bóstwa o ograniczonej kom petencji. W przeciw staw ieniu do wszech
mocnego Boga każde z nich patronuje  czemu innem u: Jowisz jest pa tro 
nem bogactwa, Apollo — zdrowia, W enus — piękności, Pallas Atena — 
mądrości, a K astor i Pollux chronią żeglarzy przed katastro fą  rozbicia się 
statku. Tak pojęta mitologia staje się pseudonim em  ku ltu  św iętych i k ry 
tyka jej w k u lt ten  m ierzy. O tym , co Kochanowski w rzeczy samej są
dził o opowieściach mitologicznych, dowiadujem y się skądinąd, z elegii 
do F irleja (IV 3). Czytam y tam , że poeta odrzuca możliwość istnienia 
fantastycznych postaci mitologicznych, bo w iara w takie postaci kłóci się 
z rozumem, „haec a vera sunt ratione procul” (w. 66).

Nie zdziwimy się zatem , iż w yobrażenie Boga jest w tej poezji w yraź
nie zracjonalizowane. C harakterystyczne dla poety określenia Boga to 
„Wieczna Myśli, któraś jest dalej niż od wieka” (Fr. I 101), „wiekuista 
m yśl” (O śmierci Jana Tarnowskiego, w. 170), „myśl, k tó ra  niebem  to
czy” (Frg. P. 6, w. 90). O kreślenie takie wywodzi się z renesansowego neo- 
platonizmu. Tezę: ,,Intellectus agens nihil aliud est quam D eus”, posta
wił Pico della M irandola w swoich C onclusionesn . T rak ta ty  M irandoli 
cieszyły się w ciągu całego XVI w ieku szczególną poczytnością 12. Każdy 
hum anista owoczesny wiedział o filozofii jego co najm niej tyle, ile współ
czesny nam  intelektualista  o filozofii S a rtre ’a.

Nie wszystko w religijnych wierszach Kochanowskiego da się podcią
gnąć pod jeden strychulec. Spotykam y się w nich i ze sprzecznymi posta
wami. Od optym izm u religijnego „Czego chcesz od nas, P an ie” daleka 
droga do pesymizmu Trenów. Motyw „człowiek — 'boże igrzysko” (Fr. 
III 76; P. I 24, w. 9— 12) zdawałby się zakładać jakąś deistyczną koncep

8 E. I o d e l l e ,  Les Oeuvres e t meslanges poétiques. Avec une notice biogra
phique et des notes par Ch. M a r t y - L a v e a u x .  T. 2. Paris 1870, s. 331.

9 Panegyricus in laudem divi Ladislai regis, w. 11—16. W : P a u l i  C r o s n e n s i  
R u t h e n i  Carmina. Edidit M. C y t o w s k a .  Varsoviae 1962, s. 81.

10 De bisonte carmen, w. 405—410. W: N i c o l a i  H u s s o v i a n i  Carmina. Edi
dit, praefatione instruxit, adnotationibus illustravit I. P e l c z a r .  Cracoviae 1894, 
s. 24. Zob. też E. S a r n o w s k a - T e m e r i u s z ,  Św iat m itów  i św iat znaczeń. 
Wrocław 1969, s. 114. — J. S e z n e c ,  La Survivance des dieux antiques. London 
1939, s. 229—236.

11 I o a n n i s  P i c i  M i r a n d u l a e  Opera omnia. T. 1. Basileae 1573, s. 71. 
Zob. też E. C a s s i r e r ,  Giovanni Pico della Mirandola. „Journal of the History of 
Ideas” 1942, s. 138.

12 Katalog biblioteki British Museum wymienia wydania Opera omnia z lat: 
1498, 1504, 1506, 1517, 1519, 1557, 1573. Wydanie z 1557, jak i bezpośrednio poprze
dzające je, odbite zostało w  Wenecji. W r. 1557 Kochanowski studiował w  Padwie.



cję Boga, patrzącego z dystansu na świat i nie interw eniującego w jego 
spraw y. Kłóciłyby się z taką  koncepcją błagalne wiersze modlitewne. 
Ale elem entem  stałym  całej poezji religijnej Kochanowskiego jest poza- 
w yznaniowa i mocno zracjonalizowana koncepcja Boga oraz nieobecność 
wyobrażeń religijnych specyficznie chrześcijańskich. Nie ulega w ątpli
wości, iż m am y tu  do czynienia z indyw idualną postawą, nie mieszczącą 
się w granicach dogm atycznych żadnego z w yznań chrześcijańskich.

Szczególnie dobitnie zaznaczył poeta pozawyznaniowy charakter swe
go Psałterza. Uciekł się tu  do sposobu rów nie prostego co skutecznego. 
Oto „domus D om ini” czy „ecclesia” W ulgaty  tłum aczy za pomocą róż
nych słów, takich jak „cerkiew ”, „kościół”, „zbór”, „bóżnica”, „synagoga”, 
„św iątnica”. Z w yjątkiem  „św iątnicy” , k tó rą  posłużył się tylko raz (74, 
w. 15), m iały one podówczas rozm aite, ale nie pokryw ające się z dzisiej
szymi konotacje wyznaniowe.

Słowa „kościół” powszechnie używano w odniesieniu do św iątyń  czy 
w yznań chrześcijańskich, ale zakres jego użycia był szerszy niż obecnie, 
bo stosowano je  również i do św iątyń pogańskich, jak np. w Historii tro
jańsk ie j: „Był w Delphie kościół Apóllinów, to  jest szatanów ” 13. Tak tra 
fia się też i raz u Kochanowskiego — w jednej z fraszek św iątynia M ar
sa nazw ana została „kościołem” (II 12).

„Zbór”, jak  to  wiemy z precyzyjnych ustaleń K onrada Górskiego, 
w drugiej połowie XVI w. nabrał konotacji w yraźnie protestanckiej. 
Oznaczał zarówno 'św iątynię’ jak i 'społeczność w iernych’. Ale używano 
też tego słowa i w znaczeniu 'zgrom adzenie’, niekoniecznie o charakterze 
w yznan iow ym 14, a więc mógł „zbór” mieć i takie znaczenie, jakie ma 
w dzisiejszej czeszczyźnie „sbor”. Język Kochanowskiego zna to słowo 
w obu znaczeniach. We fraszce Na heretyki (III 22) katolicki „kościół” 
w yraźnie przeciw staw iony jest „zborowi” protestanckiem u. W Psałterzu  
„zbór” pojawia się często, przy czym tak  samo jak i „kościół” może tam 
występować z epitetem  „św ięty” (29, w. 4; 125, w. 10). T rafiają  się i psal
my, w których poeta używa obu synonimów w ym iennie (68, w. 9, 52; 
78, w. 1, 126). Ponieważ, jak  świadczy fraszka Na Hery tyk i, w słownic
tw ie Kochanowskiego „zbór” miał w yraźne konotacje protestanckie, ta 
kie w ym ienne operow anie słowami „zbór” i „kościół” równało się deklara
cji, iż Psałterz Dawidów  jest zaadresowany w takiej samej mierze do 
katolików  jak  i do protestantów . Co więcej, ponieważ protestanci w od
niesieniu do swoich w yznań posługiwali się obu wyrazam i, czytelnikowi 
protestanckiem u łatw iej było uznać Psałterz Dawidów  za swój niż kato

13 Historia trojańska. (1563). Wydał S. A d e l b e r g .  Kraków 1896, s. 36. BPP
31.

14 K. G ó r s k i ,  Słownictwo reform acji polskiej. W zbiorze: Odrodzenie w Pol
sce. T. 3, cz. 2. Warszawa 1962, s. 251—258.



lickiemu, którego uszy musiał drażnić ,,zbór św ięty”. Nic zatem  dziw ne
go, że psalm y z tego Psałterza  dużo częściej przedrukowyw ano w kan
cjonałach protestanckich niż w katolickich 15.

Ale język Kochanowskiego zna też „zbór” i w drugim  znaczeniu, jako 
po prostu 'zgrom adzenie’, przy czym w Psałterzu  w ystępuje on z odcie
niem pejoratyw nym . „Zbór niespokojny” oznaczać będzie społeczność 
grzeszników:

Ale zbór niespokojny i sprzeczne hetmany 
Częścią ziemia pożarła, częścią niesłychany 
Ogień niebieski spalił. [106, w. 37—39]

Wersy te odpowiadają następującym  wersetom  W ulga ty:

Aperta est terra et degluttivit Dathan
et operuit super congregationem Abiron
et exarsit ignis in synagoga eorum  [105, w. 17—18]

Najprawdopodobniej dziełem przypadku jest, że te dwa najczęściej 
przez Kochanowskiego używane synonim y pojaw iają się w Psałterzu  
równie często, bo po dwanaście razy 16.

Dwa razy posłużył się poeta „cerkw ią” (9, w. 56; 100, w. 4). W polsz- 
czyźnie XVI-wiecznej słowo to nie musiało koniecznie oznaczać kościoła 
prawosławnego 17.

Raz jeden  użyto w Psałterzu  „synagogi” :

ogień srogi
Wszytki w popiół obrócił Pańskie synagogi. [74, w. 17—18]

„Synagoga” m iała w polszczyźnie w. XVI, tak  jak i dzisiaj, w yraźne 
konotacje żydowskie. W tym  sensie posługiwał się nią Opeć w początku 
wieku, a pod jego koniec Skarga 18. Zabarw ienie emocjonalne „synagogi” 
jest w yraźnie negatyw ne, stąd w polem ikach wyznaniowych p iętnu je  
się „synagogę szatańską” heretyków . Tak jest np. w trzeciej Rozmowie

15 Zob. J. P e l c ,  Jan Kochanowski w  tradycjach literatury polskiej. Warszawa 
1965, s. 41—42.

16 „Kościół”: psalm 29, w. 4; 47, w. 9; 63, w. 7; 65, w. 18; 68, w. 52, 74 ; 74, w. 8; 
78, w. 126; 79, w. 3; 100, w. 9; 132, w. 7; 138, w. 3. — „Zbór”: psalm 22, w. 58, 67; 
30, w. 9; 66, w. 57; 68, w. 9, 69; 78, w. 1; 106, w. 37; 107, w. 63; 116, w. 33, 41; 
125, w. 10.

17 Bogaty zestaw przykładów znaleźć można w  Słowniku polszczyzny XV I wieku  
(t. 3).

18 B. O p e ć ,  Żyw ot Pana Jezu Krysta. Kraków 1522, k. 55v, 63v, 64, 74, 77, 109, 
128v. — P. S k a r g a :  Ż yw oty świętych. T. 1. Wilno 1579, k. A5, 493; Kazania na 
niedziele i święta. Kraków 1595, k. 41a, 158a, 486b. Wszystkie cytaty dotyczące 
„synagogi” podaję według materiałów do Słownika polszczyzny XVI wieku, z któ
rych wypis zawdzięczam uprzejmości prof. Marii Renaty M a y e n o w e j .



K rom era: ,,A jednak to nie był praw y kościół boży, ale złościwych, a sy
nagoga szatańska” 19. W tym że sensie używa też tego słowa Skarga: 
„Luteranów , Zwinglianow, Nowokrzczeńcow Synagogi prożno się K o
ściołem Bożym pokryw a” 20.

„Synagoga bożnica, a nie szkoła ani zgrom adzenie” — ostrzegał W u
jek w przedmowie do swego przekładu Nowego Testam entu  21 tych, k tó 
rzy by chcieli przywrócić tem u słowu znaczenie, jakie pierw otnie miało 
w grece. Z „bóżnicą” spotykam y się również w Psałterzu, i to dw u
krotnie:

Powstań kiedy a rozgrom swe nieprzyjaciele,
Od których tak w iele szkód widzisz w  swym kościele.

Pełne Twoje bóżnice huku [...] [74, w. 7—9]

Teraz, o wierni Pańscy służebnicy,
Którzy trzymacie straż w  Jego bożnicy,
Teraz, jako to noc milczy, wiecznemu
Chwałę oddajcie winną Bogu swemu! [134, w. 1—4]

„Bóżnica” m iała w dawnej polszczyźnie zakres treści dużo szerszy niż 
dzisiaj, bo oznaczać mogła św iątynię nie tylko żydowską, ale też m aho- 
m etańską czy pogańską. W tym  sensie w ystępuje ona również i u Kocha
nowskiego w Zgodzie:

I bluźniensrtrwa pełne są zbory krześcijańskie,
Czego nigdy nie słyszą bóżnice pogańskie, [w. 11—12]

Jako wyraz odnoszący się do wyznań niechrześcijańskich m iała ona 
pejoratyw ne zabarwienie emocjonalne. Stąd w polem ikach w yznanio
wych posługiwano się nią w odniesieniu do innowierców w celach obel
żywych, sugerując, że ich kościół nie ma praw a do uważania się za chrze
ścijański. Tak więc w Biblii brzeskiej czytamy o „rzym skiej bożnicy”, 
czemu nie pozostał dłużny W ujek, piszący o „bożnicy kacerskiej”. Spo
tykam y się też u pisarzy XVI w. z „bożnicą A ntychrystow ą”, „bożnicą 
szatańską”, „bożnicą diabelską” 22.

A zatem  uwznioślenie „synagogi” i „bóżnicy” w Psałterzu, użycie ich 
jako równoważnika „kościoła”, „cerkw i” i „zboru”, kłóciło się z po
wszechną praktyką językową, miało charakter prowokacji. K ontekst nie 
pozostawia żadnej wątpliwości co do sensu, w  jakim  słowa te  m ają  być

]9 M. K r o m e r ,  Rozm owy dworzanina z mnichem. (1551—1554). Wydał J. Ło ś .  
Kraków 1915, s. 269. BPP 70.

20 P. S k a r g a ,  O jedności Kościoła Bożego. Wilno 1577, k. 34.
21 J. W u j e k ,  wstęp w: N owy Testament Pana naszego Jezusa Christusa. Kra

ków 1593, s. 22.
22 Wszystkie przykłady czerpię tu ze Słownika polszczyzny XVI wieku  (t. 2).



odczytane. Odpowiednikiem strofy z psalm u 74, w której w ystępuje „sy
nagoga”, jest werset W ulgaty: „incenderunt igni sanctuarium tu u m , iri 
terra polluerunt tabernaculum nom inis tu i”. Z „bóżnicą” spraw a jest 
równie wyraźna. Po raz pierwszy posłużył się nią poeta w psalm ie 74 
jako słowem równoznacznym z wym ienionym  w poprzednim  wersie „ko
ściołem”. W W ulgacie mamy w odpowiednim  m iejscu „in sancto” . Rów
nie wyraźnie kontekst narzuca pozytyw ne zabarw ienie uczuciowe „bóż
nicy” w psalmie 134. W Wulgacie mam y tu  „in domo Dom ini”. Prow oka
cja jest więc oczywista, choć wprowadzona została ostrożnie. Uwznioślona 
„bóżnica” pojawia się po raz pierwszy dopiero w połowie tekstu  zbioru 
i została powtórzona w  nim  raz jeden tylko jeszcze, a „synagogą” posłu
żył się poeta raz tylko.

Tak pojęty Psałterz Dawidów  zaadresowany jest zatem  nie tylko do 
katolików i protestantów , ale i do niechrześcijan. Jest tekstem  m odlitew
nym o charakterze pozawyznaniowym.

Nasuwa się teraz pytanie, czy można pogodzić deklaracje akcesu do 
Kościoła rzymskokatolickiego Zgody, Satyra  i W różek z  taką postawą 
religijną, z jaką spotykam y się w liryce religijnej Kochanowskiego 
i w jego Psałterzu. Czy należy mówić tylko o hipokryzji, podyktowanej 
bądź obawą przed represjam i, bądź karierowiczostwem , czy też m am y tu 
do czynienia ze stanowiskiem , dla którego w w. XVI ludzie znajdowali 
uspraw iedliw ienia m oralne? Otóż okazuje się, iż w protestantyzm ie euro
pejskim  problem  dopuszczalności dysym ulacji wyznaniowej był żywo 
dyskutow any i znajdow ał swoich apologetów. Problem  ten  zarysował się 
szczególnie ostro pew nym  radykalnym  protestantom , ludziom takiego 
pokroju jak np. Sebastian Franek, k tórych system  wierzeń nie mieścił 
się w granicach dogm atycznych żadnego z w yznań protestanckich. Zdając 
sobie spraw ę z elitarnego charakteru  swej w iary, głosili oni teorię, że 
aby nie wywoływać zgorszenia (a także, dodajm y, ze względu na bezpie
czeństwo osobiste), wolno udawać, iż w yznaje się religię panującą, oraz 
brać udział w jej obrzędach, zwłaszcza skoro uważa się te  obrzędy za 
spraw y nieistotne, zwane adiaphora w języku teologów.

Powoływano się tu ta j na precedensy biblijne. Jednym  z nich była 
historia Syryjczyka Naam ana ze Starego Testam entu . Nawrócony przez 
„męża Bożego” Elizeusza, tłum aczył, iż znalazłszy się znów w Syrii bę
dzie m usiał tow arzyszyć swem u królow i przy składaniu ofiar bóstwom 
pogańskim, i otrzym ał od Elizeusza odpowiedź: „Idź w pokoju” (IV Reg. 
5, 19). Powoływano się też na słowa apostoła Pawła: „I stałem  się Żydom 
jako  Żyd, abym Żydów pozyskał [...]. Tym, k tórzy są bez zakonu, jakbym  
był bez zakonu” (I Cor. 9, 20—21), oraz na przykład tegoż apostoła, k tóry  
aby nie wywoływać zgorszenia wśród Żydów, pozwolił na obrzezanie 
Tym oteusza (Acta  16, 3).



Klasycznym tekstem  w ykładającym  taką doktrynę były Pandectarum  
Veteris et Novi Testam enti libri X II  sztrasburskiego botanika i radykal
nego teologa reform acyjnego, Ottona Brunfelsa, które, wydane po raz 
pierwszy w r. 1523, doczekały się w ielokrotnych przedruków. Grzmiał 
przeciwko takiej postawie, jako apologii obłudy religijnej, Kalwin. Na
piętnował ją  słowem „nikodem izm ” od imienia faryzeusza z Ewangelii 
św. Jana, k tóry  nawrócił się, ale przychodził do C hrystusa tylko chył
kiem, nocą 23.

W XVI-wiecznej Rzeczypospolitej z racji jej tolerancji problem  ten  
na pewno nie rysow ał się tak ostro jak  na Zachodzie. Ale nie był jej 
obcy. Atakował nikodem izm  Jan  Ł a sk i24. W wieku następnym  problem 
ten  narzucił się polskim socynianom. Wiadomo, że Stanisław  Lubieniecki 
napisał trak ta t Parenaesis ad Nicodemitas, dziś zaginiony 25.

Przytoczyło się te  przykłady nie dlatego, aby wietrzyć w Kochanow
skim jakiegoś zakapturzonego przedstawiciela radykalnego odłam u refor
macji. Daleko od tego. Idzie tu  o co innego. Spory o nikodemizm wpro
wadzają nas w atm osferę ku ltu ra lną  w. XVI, uzm ysławiają nam, iż 
w tedy taka dysym ulacja religijna nie tylko przytrafiała  się, jak  i w każ
dym innym  wieku, ale że bywała w pisana w doktryny, że m iała ona swo
ich obrońców, którzy uważali ją za m oralnie dopuszczalną, i że obrońcy 
ci znajdowali się właśnie wśród ludzi, którzy wyszli poza granice dogma
tyczne istniejących kościołów.

Postaw a religijna Kochanowskiego wywodzi się skądinąd. Zbiega się 
ona z tym , co W ilhelm D ilthey nazwał ,,religijno-uniw ersalistycznym  
teizmem  włoskich hum anistów ” :

Rozumiem przez to przekonanie, iż boskość w  podobny sposób przejawiała 
się i dziś jeszcze się przejawia w  różnych religiach i filozofiach. Wyraża się ona 
poprzez moralno-religijną świadomość każdego szlachetniejszego człowieka. 
Twierdzenie, którego założeniem jest idea o w  pełni uniwersalnej działalności 
boskości poprzez całą naturę i w  świadomości wszystkich lu dzi26.

Do takiego właśnie „religijno-uniwersalistycznego teizm u” w yraźnie 
odwołuje się P leban we W różkach  Kochanowskiego:

A na koniec i filozofowie, którzy nie lada na czym się wieszali, ale prawdy 
tak jako kłębka po nici szukali, chcąc to rozumem wywieść, że Bóg jest, tym 
się naprzód zakładali, że się na to wszytki a wszytki ziemskie narody zezwalają, 
a żaden tak gruby nie jest, który by Boga jakokolwiek nie wyznawał, [w. 12—18]

23 Zob. doskonałe omówienie tego problemu: C. G i n z b u r g ,  11 nicodemismo. 
Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa del ’500. Torino 1970.

24 Zob. ibidem, s. 187—188.
25 Zob. J. T a z b i r ,  Stanislaw Lubieniecki, przywódca ariańskiej emigracji. 

Warszawa 1961, s. 293.
26 W. D i l t h e y ,  Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahr

hundert. W: Gesammelte Schriften. Wyd. 3. T. 2. Leipzig—Berlin 1923, s. 45.



Tego rodzaju postawa, tłum aczy Dilthey, bliska jest panteizmowi, 
wywodzi się z platonizm u, m yśli stoickiej i chrześcijańskiej mistyki. 
Apostrofa do Boga: ,.wszędy pełno Ciebie / I w otchłaniach, i w morzu, 
na ziemi, na niebie” (P. II 25, w. 3—4), zdaje się sugerować, że i Kocha
nowskiego koncepcja Boga bliska jest panteizmowi. Do m istyki było mu 
daleko. Religijność jego jest na w skroś racjonalistyczna. Natomiast oczy
wiste są związki poety z platonizm em  i m yślą stoicką. Były one już ana
lizowane 27.

Sprzeczność między zadeklarow anym  stanowiskiem  wyznaniowym  
a postawą relig ijną Kochanowskiego jest zresztą mniejsza, niżby się to 
na pierwszy rzu t oka mogło wydawać. A taki na obóz protestancki są lo
giczną konsekw encją tej postawy religijnej. Dla kogoś, kto stał na stano
wisku pozawyznaniowym, kto uważał obrzędy i ceremonie kościelne za 
spraw y nieistotne, reform atorzy relig ijn i byli ludźm i w yw ołującym i 
z błahych powodów groźne rozłam y w społeczeństwie. Toteż w swoich 
pismach satyryczno-polem icznych poeta nie a takuje protestantów  m ery
torycznie, nie zarzuca im, iż dogm aty ich w iary  są fałszywe. Od polemiki 
dogmatycznej uchyla się argum entem , że teologia to n ie jego dziedzina:

A cóż, kiedy źle każą? — To sąd nie mej głowy,
A boję się, ani twej ; próżne nasze mowy.

СZgoda, w. 83—84)

Ma im za złe natom iast, że sieją zamęt i niezgodę, że podział społe
czeństwa na wrogie obozy osłabia państwo. To upodrzędnienie m aterii 
wyznaniowej względom państw ow o-politycznym  szczególnie dobitny w y
raz znalazło we Wróżkach:

Bo wiara i prawo (za łaską tych dzisiejszych nowych teologów) zda się, że 
oboje ku jednemu kresu ciągną, to jest ku utwierdzeniu i bezpieczeństwu rze- 
czypospolitych, a kto jedno z tych gwałci, ten jednako rzeczypotspolitej szkodzi, 
[w. 85—90]

We W różkach  też, powołując się na przykłady Francji i Niderlandów, 
straszy Kochanowski widm em  sprowokowanej reform acją wojny do
mowej: „Boję się, aby nas też ten  pożar nie doszedł” (w. 517—518). A rgu
m enty  jego są więc n a tu ry  politycznej. U podstaw tego typu  w ystąpień 
antyprotestanckich tkw i pogarda dla sporów dogmatycznych, przekona
nie, iż dotyczą one spraw  nie w artych  zachodu.

Raz jeden jedyny w twórczości Kochanowskiego pogarda ta  doszła

27 Najpełniej u L a n g l a d e ’ a (op. cit.). Inna rzecz, że wymagałyby one dziś 
w niejednym uściślenia, a przede wszystkim zasadniczej rewizji metody. Wpływ 
Cycerona czy Platona na Kochanowskiego analizować trzeba na tle renesansowej 
recepcji tych pisarzy i, nade wszystko, na tle renesansowej myśli, naturalnego kul
turowego zaplecza twórczości poety.



otwarcie do głosu. W adresow anej do Lidii elegii m iłosnej z rękopisu 
Osmólskiego (I 9) powiada poeta, iż zgłębianiu „tajem nic w ia ry ” poświęci 
się na starość, kiedy nie będzie już zdolny do upraw iania miłości:

A t cum tristis hiems flavos nive spargere crines 
Coeperit, et leues findere ruga genas,

Immutandus erit vitae modus: aut ego varas 
Ediscam leges iuraque pontificum,

Aut prima immensi scrutabor semina caeli 
Naturae occultas inspiciamque vices,

Aut indagabo fidei m ysteria nostrae 
Atque infinitis dogmata sparsa libris:

Num sit per totas dispersa Ecclesia terras,
An potius certo stet mane atque loco?

Ex operum meritis et vita puriter acta,
An nos di solvent ex bonitate sua?

Num levis aethereo purgetur spiritus igni 
Et praeter geminas sit media illa vias?

Nunquid ad aeternam faciant ieiunia vitam?
Sacrifico uxorem ducere sitne nefas?

Denique utrum saevus iam venerit Antichristus 
Et quibus agnosci possit ab indiciis?

Haec mihi nunc mens est: atqui fortassis ad ipsos
Improbus usque rogos me com itabit Amor. [w. 25—44]

Elegii tej nie włączył Kochanowski do kanonu swoich drukow anych 
wierszy. Podobnie jak  i następującej po niej, a takującej k ler i papieża 
Paw ła IV. Ale skazał ją na zapomnienie z innych przyczyn. Tam tej nie 
dał swego im prim atur, bo była płodem jego młodzieńczej przynależności 
do reform acji, z k tó rą  dość wcześnie zerwał. Tej wyrzekł się, bo jej w y
zyw ająca drw ina z problem atyki teologicznej, jaka zaprzątała wówczas 
um ysły, kłóciła się ze strategią, k tó rą  sobie z czasem wypracował. Będzie 
to strategia cienkiej drw iny, drw iny z tłum ikiem , bądź to operującej 
ironicznym  podtekstem , dostępnym  tylko dla w ybranych czytelników, 
bądź też świadomie m ylącej tropy, grającej dwuznacznościami.

Tak będzie z Satyrem . Już sam  fak t włożenia w usta S aty ra  pouczeń 
na tem at moralności chrześcijańskiej i prawo wierności to zabieg ryzy
kancki, staw iający pod znakiem  zapytania in tencje takiej m oralistyki. 
Ostatecznie Satyr był bóstwem  płodności i opowieści mitologiczne na te 
m at satyrów  nie należą do szczególnie budujących z punk tu  widzenia 
m oralności chrześcijańskiej. Nie bez kozery m edycyna pod ich to pa
trona t oddała nadm ierną pobudliwość płciową, satyriasis.

Kochanowski tej dwuznaczności był doskonale świadom. I sam ją 
jeszcze wyeksponował. A kurat po wywodzie na tem at prawdziwego 
i fałszywego chrześcijaństwa m am y w  poemacie jego pseudoracjonalisty- 
czną m otyw ację takiej w łaśnie ty rady : jego S aty r naw rócony został przez



żyjących w lasach pustelników i nie jest już więcej pogańskim  bożkiem. 
Wspomnienie zaś tych  czasów pogańskich ewokuje w pamięci Saty ra  
z kolei Bachusa oraz m it o Bachusie i Ariadne:

Bachus był na mię łaskaw i żadnej biesiady 
Nigdy nie miał beze mnie, mogę rzec, i rady.

Kiedy niósł Aryjadnę, jam tuż przed nim siedział;
Com też sobie pomyślał, Bache, byś był wiedział! [w. 208—211]

Klasycznym tekstem  łacińskim, relacjonującym  m it o Bachusie i A ria
dne, jest Ars amatoria Owidiusza (I, 523—564). Owidiusz uzasadnia 
włączenie swej relacji w ten  akura t poemat argum entem , że Bachus jest 
także i bogiem miłości. Opisuje orszak Bachusa. Przed rydw anem  boga 
biegną „lekkom yślni satyrow ie” („leves sa tyri”), w orszaku jego znajdują 
się pijany Sylen i bachantki, które bądź to uciekają przed zaczepkami 
Sylena, bądź też prow okują go do takich zaczepek. Przestraszona Ariadne 
chce na widok tego orszaku uciekać, ale ostatecznie ulega woli boga. 
Jedni towarzysze Bachusa śpiew ają na  cześć tej miłości „Hymenaee”, 
inni krzyczą „Euhoe!” (,,Euhoe!” to ekstatyczny okrzyk bachantek).

Owidiuszowa scenka mitologiczna należała do tekstów  popularnych 
w XVI wieku. N atchnęła szereg m alarzy renesansowych. Najsławniejszy 
z tych  obrazów to Bachus i Ariadne  Tycjana (dziś w londyńskiej National 
Gallery).

Tak więc tekst Satyra  przynosi aluzję do fry  wolnej Ars amatoria i do 
bachanalij 28, a słowa Saty ra  „Com też sobie pomyślał, Bache, byś był 
wiedział!” nabierają ironicznej wymowy, która rzu tu je  na poprzedzającą 
ów ustęp ty radę  o tym , kogo ma się praw o nazywać dobrym  chrześcija
ninem . Ironia ta  jednak  uchw ytna jest tylko dla czytelnika otrzaskanego 
z klasyczną lite ra tu rą  łacińską. Tylko on oceni całą pikanterię m orali
styki chrześcijańskiej w takich właśnie ustach.

Jedna z fraszek, Na heretyk i  (III 22), ma, jak  to już jej ty tu ł mówi, 
ostrze antyreform acyjne. Oto jej tekst:

Po co wy, heretycy, w  kościele bywacie,
Kiedy ceremonije za śmiech sobie macie?
Jeśli zła w  oczu waszych msza i  procesy ja,
Aza lepsze łakomstwo i ta ambicyja?
Wyj mi, nieboże, bierzmo pierwej z oka swego,
A potym ździebłka sięgaj w  oczach u drugiego!
Chwalisz, jako w  twym  zborze dobrze nauczają,
A przedisię tam się ciśniesz, kądy rozdawają,
A jeśli jeszcze z niczym odjedziesz do żony,
Jakobyś wodę święcił albo też krzcił dzwony.

28 Zob. Z. S z m y d t o w a ,  Erazm z Rotterdam u a Kochanowski. W : Poeci 
i poetyka. Warszawa 1964, s. 82: „Wtręt dotyczący Bachusa ma w  Satyrze odcień 
nie tylko żartobliwy, ale i frywolny”.



Pozornie fraszka ta  w ydaje się atakiem  na protestantów  z pozycji 
praw owiernego katolika. Ale w św ietle  znanych nam  poglądów relig ij
nych Kochanowskiego wolno in terpretow ać ją  inaczej. O tym , czy kto 
jest dobrym  chrześcijaninem, czy nie, decydują nie obrzędy, nie przy
należność wyznaniowa, ale zasady postępowania w życiu, powściąganie 
w sobie chciwości, niezdrowych ambicji. „Cerem onije”, „m sza”, „proce- 
sy ja”, wszystko to rzeczy nieistotne, „ździebłko”, czyli adiaphora. Frasz
ka da się konsekw entnie odćzytać w tym  duchu. Ale sform ułow ana jest 
tak, iż na pierwszy rzu t oka w ygląda jak  atak  na protestantów , prze
prowadzony z pozycji ortodoksyjnego, i to nam iętnego katolika.

W twórczości Kochanowskiego znajdziem y przykład i innej strategii. 
Oczywista drw ina podana zostanie w sposób umyślnie dwuznaczny, tak  
iż niejasne będzie, w jakiej mierze poeta bierze sam za nią odpowiedzial
ność. Tak właśnie ma się rzecz z fraszką O Łazarzowych księgach  (II, 52). 
Jest to drw ina z tradycji, według której Łazarz po wskrzeszeniu miał 
spisać relację o tym , co widział na  tam tym  świecie, drw ina zakładająca 
mocno sceptyczny stosunek do opowiadań o życiu pozagrobowym w ogó
le. Łazarz, czytam y tam , spisał swoje doświadczenia pozagrobowe w księ
gach, k tóre przed zgonem przekazał filozofowi z poleceniem, aby otwo
rzy ł je  dopiero na łożu śmierci. Filozofa jednak przem ogła ciekawość 
i zabrał się do ich lektury:

ali papir goły:
„Ba to — pry — pismo nie z głębokiej szkoły”.
Więc, jako czytał, tak też trzymał o tym
I podał drugim filozofom potym.

W ydawałoby się zatem, że sens fraszki jest jednęznaczny i że w er
dykt „filozofa” m a za sobą sankcję poety. W ydawałoby się tak, gdyby 
nie dystyeh otw ierający tekst fraszki:

Co wymyślili ci heretykowie?
(Bo tak filozof luterana zowie).

Cała historia zatem  podana została we fraszce jako wym ysł lu terań- 
ski, przez „filozofa” napiętnow any m ianem  „heretyckiego” , a zatem  god
ny  potępienia. B rückner przypuszcza, iż Kochanowski zaczerpnął pom ysł 
te j fraszki z jakichś reform acyjnych drw in z apokryfów  29. Kościół śre
dniowieczny, jak  wiadomo, odm aw iał apokryfom  wartości ksiąg sakral
nych, ale jeżeli to, co głosiły, nie kłóciło się z jego nauką, nie potępiał 
ich w czambuł. Takie potępienie wszystkich opowieści apokryficznych 
jako  źródła baśni przyniosła dopiero reform acja. We fraszce „filozof”

29 A. B r ü c k n e r ,  Drobiazgi krytyczne. „Prace Filologiczne” t. 6 (1907), s. 153—



dem askuje „księgi Łazarzowe” jako m istyfikację i „filozof” również pię
tnu je  opowieść o tym  zdem askowaniu jako wym ysł „heretycki”. Z któ
rym  „filozofem” Kochanowski się identyfikuje? Dwuznaczność, rzecz 
prosta, jest intencjonalna. Poeta drw i we fraszce z opowieści o życiu 
pozagrobowym, ale udaje, że to drw ina nie jego, tylko lutrów.

Pew na dwuznaczność nieodłączna jest od takiej postawy. Zgon Ho- 
zjusza dał asum pt do łacińskiego epigram atu (Foric. 115), w k tórym  znaj
dujem y pochwałę żarliwości religijnej kardynała i jego gorliwości w ob
ronie w iary:

Cujus quando parem pietas habitura fidesque est,
Tutandaeque ardens religionis Amor?

W tym  sam ym  tomie co epigram at sławiący zmarłego Hozjusza za
mieścił Kochanowski aż cztery wiersze na cześć A ndrzeja Duditha (El. I 
4; III, 16; Foric. 26, 63), którego racjonalistyczna i sceptyczna postawa 
religijna 30, jak się zdaje, była mu szczególnie bliska. Jeden z tych  w ier
szy (El. III 16) to epitalam ium  opiewające ślub Duditha z Reginą S tra- 
szówną. Owo m ałżeństwo znanego biskupa-dyplom aty miało w kołach 
katolickich posmak skandalu i wywołało ekskomunikę papieską. Tego 
drażliwego aspektu m ałżeństwa Kochanowski w epitalam ium  swoim nie 
przemilcza. Przeciwnie, w apostrofie do w ybranki Duditha wysławia 
potęgę miłości, k tó ra  kazała biskupowi wzgardzić dla niej m itrą i bene
ficjam i kościelnymi:

Ille et opes tib i postposuit celebremque galerum,
Dives abunde, tuo si frui amore queat, [w. 21—22]

Hozjusz um arł w r. 1579, D udith ożenił się w r. 1567, można by więc 
próbować dowodzić, że sprzeczności między elegią opiewającą m ałżeń
stw o biskupa Pięciokościołów (Pecs, na W ęgrzech) a epigram atem  na 
cześć kardynała biskupa warm ińskiego tłum aczą się zmianą poglądów 
poety  w ciągu tych dw unastu lat. Tłumaczenie takie byłoby jednak naj- 
oczywiściej błędne. Bo oto w elegii m ającej upam iętnić krakowski ingres 
Padniew skiego w r. 1560 (III 5) znajdujem y apostrofę do nowego bisku
pa, aby był czujny i bronił swej ow czarni przed wilkami, tj. protestan
tam i:

Invigila im m itesque lupos ab ovilibus arce,
Insita quos rabies exstim ulatque -fames, [w. 75—76]

Poglądy  Kochanowskiego nie zm ieniały się więc z biegiem lat. 
Zm ieniali się tylko biskupi, których opiewał.

310 Zob. P. C o s t  i l ,  André Dudith, humaniste hongrois. 1533—1589. Paris 1935, 
s. 345—351.

2 — P a m i ę t n ik  L ite r a c k i 1974, z . 1



Inny przykład podobnie swobodnego przekraczania granic obozów 
wyznaniowych. Aż trzem a epigram atam i, dwoma polskim i i jednym  ła
cińskim, zachwalał poeta słownik Jan a  Mączyńskiego 31. Słownik tern na
szpikowany jest złośliwościami pod adresem  katolików, m a charakter 
bojowo protestancki i dostał się na in d ek s32. Ukazał się on w  roku 1564. 
Epigram aty Kochanowskiego są więc współczesne Zgodzie i Satyrowi, 
atakującym  ruch reform acyjny.

Znajdujem y zatem w wypowiedziach Kochanowskiego na tem aty 
religijne pewną dwutorowość. A takow ał protestantów , bo uważał spory 
dogmatyczne za jałowe, a rozłam y sporam i tym i w yw ołane — za nie
bezpieczne dla państw a. D eklarow ał się jako katolik, choć w tym , w co 
wierzył, daleko się od nauki Kościoła odstrzelił i przeszedł na pozycje 
pozawyznaniowe. Tu i ówdzie ironiczne m rugnięcie oka uprzedza czytel
nika, że deklaracji tych  nie należy traktow ać dosłownie. W jego wypo
wiedziach na tem aty  wyznaniowe w utw orach satyrycznych, publicy
styce, epigram atach m am y więc do czynienia z dyplomatyzowaniem, 
kluczeniem, z tym, co po angielsku nazywa się „double-talk”. Za cenę 
takiej dwuznaczności dał w swej liryce relig ijnej konsekw entny wyraz 
zracjonalizowanej, pozawyznaniowej religijności. Unikał na ogół prowo
kacji, ale i nie szedł tu  na kom prom isy. Jego postaw a religijna jest w li
ryce tej zawsze niedwuznaczna.

Nie ulega wątpliwości, że w czasach, kiedy ludzie na problem atykę 
religijną byli szczególnie w yczuleni i kiedy dyskusje teologiczne były 
chlebem powszednim piśm iennictwa, przynajm niej n iektórzy co bystrzej
si, co bardziej wykształceni i naw ykli do nienaiw nej lek tu ry  czytelnicy 
jego poezji musieli uświadam iać sobie, że pozycja poety była tu  swoista, 
że w gruncie rzeczy był on herezjarchą, tak  dla katolików jak  i dla pro
testantów .

I oto zjawisko zaskakujące. H eterodoksja relig ijna nie przeszkodziła 
szybkiemu i powszechnemu uznaniu Kochanowskiego przez współczes
nych za wielkiego poetę. Nie dochowało się do naszych dni żadne św ia
dectwo, z którego można by wnioskować, że stanow iła ona podówczas 
problem dla czytelników poety. Jak  to  było możliwe?

Sporo, rzecz prosta, tłum aczy tu  to lerancja czasów zygmuntowskich. 
Szła ona daleko. Przecież tak i np. Daniel Bieliński mógł sobie pozwolić 
na ogłoszenie książki atakującej N ow y Testam ent oraz wyliczającej jego

31 O Rzym ie (II 95); Na słownik Mączyńskiego (Fr. dod.). Epigramat łaciński 
Accisis Italum rebus Romaque subacta został przeoczony w  wydaniu P r z y b o r o w -  
s к i e g o. Fotografię stronicy słownika z tekstami wszystkich trzech epigramatów 
znaleźć można w  J. P e l c a  wydaniu Fraszek (Wrocław 1957, s. 145. BN I 163).

32 Zob. H. B a r y c z ,  Jan Mączyński, językoznawca i leksykograf. W : Z epoki 
renesansu, reform acji i baroku. Warszawa 1971, s. 147—148.



sprzeczności — i, jak  się zdaje, nie naraził się na prześladowania, a gdy 
odwołał tezy swej książki, kalw ini małopolscy nie wahali się wybrać go 
na m inistra zboru krakowskiego. Ale Bieliński ściągnął na swoją głowę 
jako „nowy poganożydowin” 33 gwałtowne ataki oburzenia polemistów 
religijnych. Nic nam nie wiadomo o żadnych, choćby najdyskretniejszych 
zastrzeżeniach współczesnych przeciwko postawie religijnej Kochanow
skiego.

Bo też drugim , nie mniej istotnym  czynnikiem  m usiała tu  'być wysoka 
k u ltu ra  literacka Polski zygmuntowskiej. K u ltu ra  literacka, tzn. respekt 
dla autonom ii słowa poetyckiego, zrozumienie, że poem atu nie wolno 
sądzić tym i samym i kryteriam i co broszury politycznej czy tra k ta tu  
teologicznego. Współcześni rychło, bo już w latach sześćdziesiątych, 
uświadomili sobie, iż Kochanowski to w ielki poeta. Pierw szy taki poeta 
w litera tu rze  polskiej. Radość i duma z posiadania takiego poety kazały 
im przym knąć oczy na drażliw e elem enty jego postawy religijnej. Zu
chwalstwo tej postaw y mogli oceniać w całej pełni tylko ci czytelnicy, 
którzy dysponowali ku ltu rą  hum anistyczną, a więc ci, którzy mieli n a j
lepsze kw alifikacje do oceny wysokiej wartości literackiej tej poezji.

O tym , iż takie m echanizm y w kulturze polskiego Odrodzenia istotnie 
działały, świadczy reakcja uczestników zjazdu w Stężycy na n iefortunne 
w ystąpienie polityczne poety z 26 listopada 1575. Znam y tę  reakcję je
dynie z mocno krytycznej relacji Świętosława Orzelskiego. Relacja to 
jednak wiarygodna, skoro cały tekst Orzelskiego ma charakter notatek 
spisyw anych na go rąco34 i skoro zreferow ane tam  poglądy poety nie 
kłócą się z tym , co możemy wyczytać z jego własnych utworów.

Mowa stężycka nie przynosi Kochanowskiemu zaszczytu. Argum ent, 
iż w ybór kandydata Polaka skom prom itowałby Rzeczpospolitą w świecie, 
jako że postronni gotowi by pomyśleć, iż n ik t z obcych książąt nie chce 
p rzy jąć  korony polskiej, m usiał brzm ieć i demagogicznie, i przede wszy
stk im  naiwnie. Co gorsza, były w tej mowie akcenty, k tóre nie mogły 
nie drażnić szlacheckich słuchaczy. Mniejsza już o wybór kandydata. Ko
chanowski opowiedział się za rakuskim  albo moskiewskim. Fakt, iż jed 
ny m  tchem  wym ienił ich obu, świadczy, że nie zależało mu na żadnym  
z nich indywidualnie. Chciał widzieć na tronie polskim elekta, k tó ry  by 
prow adził politykę an ty turecką, a naw oływ ania do takiej polityki nie 
by ły  niepopularne. Ale poeta bił i na to, że elekt musi być młody, aby 
wzwTyczaił się do słuchania senatu. Słowa tak ie  mogły znaleźć miły od
dźw ięk w obozie senatorskim , m usiały jednak drażnić ludzi stronnictw a

3:3 A. B r ü c k n e r ,  Różnowiercy polscy. Wyd. 2. Warszawa 1962, s. 180, przypis.
34 Zob. E. К u n  t ze , wstęp do wyd. Interregni Poloniae libri VIII („Scriptores 

Rerum Polonicarum”. T. 22. Kraków 1917, s. VII—VIII).



szlacheckiego, obawiających się, aby elekcja nie zaprzepaściła ich świeżo 
zdobytych przyw ilejów politycznych, a więc znakom itą większość ze
branych. Masy szlacheckie patrzały  przecież na senatorów z podejrzliwo
ścią, graniczącą z psychozą. To był punk t szczególnie drażliw y 35. A je
dnak, czytam y u Orzelskiego, mimo że obecni uważali, iż przem ówienie 
to niegodne jest człowieka takiej sławy, w ysłuchali go łaskawie: ,,perso
nae illi datum  est, u t benignis exciperetur auribus” 36. P iękny to przykład 
i politycznej, i literackiej k u ltu ry  szlachty XVI wieku.

Opinie współczesnych zebrał Janusz Pelc w swej cennej książce o re 
cepcji K ochanow skiego37. Okazuje się, iż w tych samych superlatyw ach 
mówią o poecie katolicy i protestanci. Żaden z chwalców nie dyskutu je  
jego postaw y wyznaniowej.

Raz tylko jeden został Kochanowski wym ieniony jako protestant 
W elegii Trzecieskiego De sacrosancti evangelii [...] origine, progressu et 
incremento  znajdujem y Kochanowskiego w katalogu koryfeuszy obozu 
reform y:

patriaeąue amplissima terrae 
Gloria doctrinae laude Cochanovii [w. 309—310] 38

Elegię tę  ogłosił Trzecieski w Królewcu w tym  samym  roku 1556, 
w którym  widzim y tam  Jana  Kochanowskiego. W roku 1554 wpisał się 
w m etrykę królewieckiej A lbertyny b ra t jego A ndrzej, a w 1555 zjawił 
,się tam  trzeci z braci, Jakub 39. Jan  Kochanowski figuru je więc w elegii 
po prostu jako jeden z członków rodziny, z k tórą obóz reform acyjny łą
czył jakieś nadzieje. To jeszcze nie o poecie Kochanowskim mowa.

O poecie tym  miał Trzesiecki okazję mówić w późniejszych latach, 
i to dw ukrotnie. W roku 1568 zaadresował do Kochanowskiego jedną ze 
swoich sylw  (II 2) *°. Już w ty tu le  wiersza wielbi go jako najw ybitn iej
szego poetę polskiego, „poetarum in Polonia principem ”. Ani słowa tam  
o stanow isku wyznaniowym  Kochanowskiego. Nie mówi. też o tych spra
wach w „trenodii” napisanej na zgon poety 41.

35 Szczególnie wyraziście uwydatniło to ostatnio świetne studium C. B a c k v i 
s a  L’Origine de la diète  „viritim ” pour l’élection du roi en Pologne („Annuaire de 
l ’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves” 1973).

38 Interregni Poloniae libri VIII,  s. 425. Zob. też С. В a с к v i s, Auteur du 
„Satyre” de Jan Kochanowski. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 1 (1958), s. 41.

37 J. P e l c ,  Jan Kochanowski w  tradycjach literatury polskiej. Warszawa 1965, 
s. 60—65.

38 A. T r z e c i e s k i ,  Carmina. Wiersze łacińskie. Opracował, przełożył i wstę
pem poprzedził J. K r ó k o w s k i .  Wrocław 1958, s. 30. BPP, В 8.

39 Zob. Ko t ,  op. cit., s. 397.
40 T r z e c i e s k i ,  op. cit., s. 242—246.
41 Ibidem , s. 454—461.



Podobnie również ma się rzecz z wcześniejszym od S y lw  Trzecieskie- 
go o lat sześć, znanym  epigram atem  Reja ze Zw ierzyńca  (II 118)4-. W y
sław iany tam  jest Kochanowski jako poeta odznaczający się i wrodzonym 
talentem , i „poczciwym ćwiczeniem”. Nie wiemy, jakie wiersze Kocha
nowskiego były znane Rejowi, gdy pisał swój epigram at 43. Ale gdy Trze- 
cieski oddawał do d ruku dwie pierwsze księgi swoich S y lw , m usiał znać 
i Zgodę, i Satyra  z ich wypadam i przeciwko protestantom . Nie zaważyły 
one u niego, gorliwego apologety protestanckiego, na entuzjastycznej 
ocenie poety.

Postawa relig ijna poety sta je  się problem em  dopiero dla czytelnika 
w ieku następnego, X V II44. W czasach potrydenckich, w których m am y 
do czynienia z wyraźnie wyodrębnionym i, przeciw staw nym i obozami w y
znaniowymi, problem  ten  przybrał postać sporu o to, czy Kochanowski 
był katolikiem , czy protestantem . Na Kochanowskiego model poezji po- 
zawyznaniowej nie było w tedy miejsca, nie mieścił się on w kategoriach 
owoczesnych pojęć, nic zatem dziwnego, że oceniano postawę religijną 
poety w gruncie rzeczy anachronicznie.

Na pierwszy rzu t oka może dziwić, że Andrzej W ęgierski zaliczył 
w swej historii Kościoła poetę do obozu protestanckiego. Przecież k ry 
tyka obozu protestanckiego w Zgodzie i w szczególnie poczytnym  w tedy 
Satyrze  (nie mówiąc o W różkach, k tóre najpraw dopodobniej nie m iały 
już wówczas czytelników) była tak  oczywista i dobitna. Może W ęgierski 
zdawał sobie sprawę z powiązań królewieckich młodego Kochanowskie
go. Najpraw dopodobniej orientow ał się w tym , że poezja religijna Kocha
nowskiego nie była poezją katolicką, że nie znaleźć w niej an i śladu kul
tu  m aryjnego czy ku ltu  świętych, a zatem  skoro nie katolicka, musiała 
być w jego oczach protestancka. Przedrukow yw ano ją przecież w prote
stanckich kancjonałach.

Przeciwko roszczeniom dysydentów w ystąpił w swej równie energicz
nej co naiw nej Apologii za Janem  K ochanow skim  K ochow ski45. Był 
przekonany, że skoro poeta atakow ał obóz protestancki w Satyrze  i Zgo

42 M. Re j ,  Pisma wierszem. (Wybór). Opracował J. K r z y ż a n o w s k i .  
Wrocław 1954, s. 244—245. BN I 151.

43 Najprawdopodobniej Kochanowski sławny był wtedy przede wszystkim jako 
autor łacińskich elegii; stąd ów „Tybullus” jako punkt odniesienia. Nb. Tibullus 
pojawia się również w  obu pochwalnych wierszach Trzecieskiego. O ile w  wierszu 
z r. 1568 można go jeszcze zrozumieć — księgi elegij były wtedy jedynym opus 
maior Kochanowskiego — to w  trenie napisanym na śmierć poety jest on już 
żałosną gafą krytyczną, bezmyślnym powtórzeniem starej formuły i przykładem  
tego, jakim konwencjonalnym poetą był Trzecieski.

44 Zob. P e l c ,  op. cit., s. 82—85.
45 Utwór najłatwiej dziś dostępny w antologii: Poeci polskiego baroku. Opraco

w ały  J. S o k o ł o w s k a  i K.  Ż u k o w s k a .  T. 2. Warszawa 1965, s. 215—216.



dzie  oraz zadedykował swój Psałterz biskupowi, m usiał być praw ow ier
nym  katolikiem . Jedynie żarty  z papieża i legata we Fraszkach  uznał za 
nadający się do dyskusji argum ent i rozpraw ił się z nim, kw alifikując 
żarty  te  jako niew inne.

Inaczej rysow ały się te  spraw y Sarbiewskiem u, rozm iłowanem u 
w Kochanowskim, ceniącem u go ma równi z rzym skim i klasykam i, a za
razem  świadom em u faktu, że jego ulubiony poeta w ykraczał przeciwko 
praw ow ierności katolickiej. Odstępstwa swego ulubionego poety od pra- 
wowierności wolał bliżej nie dyskutować, ale je odnotow ał46. Było ono dla 
niego problem em . Nie było problem em  dla czytelników XVI wieku.

46 M. S a r b i e w s k i ,  W ykłady poetyki. Przełożył i opracował S. S k i m i n a .  
Wrocław 1958, s. 82. BPP, В 5.


