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dr hab. Małgorzata Krzysztofik: Tradycja biblijna w twórczości Jana Kochanowskiego 

– konspekt wykładu 

 

 Obok antyku grecko-rzymskiego, drugim, równie istotnym źródłem inspiracji, była dla 

Jana Kochanowskiego tradycja biblijna, czego przyczyn należy upatrywać zarówno w 

założeniach ideologii renesansu, jak i w wykraczającym poza ramy epoki fenomenie samej 

Biblii. Burzliwy wiek polemik religijnych zaowocował szczególnym zainteresowaniem 

tekstem Pisma Świętego, a co za tym idzie – lawiną jego tłumaczeń na języki narodowe oraz 

(w ramach każdego z odłamów Kościoła) potrzebą opracowania modlitewników, 

katechizmów i tekstów doktrynalnych. Kultura renesansu łączyła dwa podejścia do Biblii - 

dostrzegała w niej zarówno dzieło sakralne, jak i pomnik literatury starożytnej. Stąd obok 

licznych tłumaczeń, epoka odrodzenia dała do rąk czytelników także poetyckie parafrazy 

poszczególnych motywów, tematów, wątków zaczerpniętych z Pisma Świętego, a tym samym 

uniwersalizm biblijnej wizji Boga, człowieka i świata aktualizował się w konkretnych 

tekstach literackich.  

Rysem znamiennym twórczego podejścia Jana Kochanowskiego do Biblii jest  

świadome i celowe unikanie charakterystycznych dla renesansu sporów religijnych. Poeta z 

założenia pragnie pisać dla całego skłóconego chrześcijańskiego świata – zarówno dla 

katolików, jak i protestantów, stąd nie da się jednoznacznie określić konfesyjności jego 

tekstów. Tak jest zarówno w przypadku Hymnu, jak i Psałterza Dawidowego. Jan 

Kochanowski nie sięga po tematy, które były punktem zapalnym reformacji (czego 

przykładem jest chociażby konsekwentne pomijanie postaci Maryi, tak bogato i chętnie 

ukazywanej w liryce religijnej poprzedniej epoki). Bynajmniej nie świadczy to o braku 

poetyckiej weny - uniwersalizm czarnoleskiej poezji staje ponad ludzkimi podziałami. 

O biblijnych, a ściślej mówiąc starotestamentalnych inspiracjach polskiego humanisty, 

świadczy już wczesna twórczość Jana Kochanowskiego – około roku 1562 napisał Zuzannę 

będącą wierszowaną parafrazą fragmentu Księgi Daniela, z tego też okresu pochodzi pieśń 

Czego chcesz od nas Panie, zwana także Hymnem.  

Temat niewinnej Zuzanny, podstępnie oskarżonej o cudzołóstwo przez lubieżnych starców, w 

epoce odrodzenia wykorzystywano zarówno w malarstwie, jak i w twórczości literackiej. 

Przyczyną popularności tego motywu było bogactwo istniejących w nim wielorakich 

możliwości interpretacyjnych – jedni twórcy widzieli w biblijnej perykopie prawdę o Bożej 

Opatrzności, inni szukali dowodów dla idei predestynacji, jeszcze inni natomiast dawali 

mężną niewiastę za wzór do naśladowania, kładąc nacisk na dydaktyczno – moralizatorski 

aspekt tematu. Sporadycznie literatura piękna nie chwaliła Zuzanny za jej cnotę, ale 

krytykowała za brak rozsądku i niepotrzebne narażanie się na niebezpieczeństwo. W sztukach 

plastycznych motyw Zuzanny wykorzystywano do ukazania kobiecego aktu – piękna i młoda 

Izraelitka, kąpiąca się w ogrodzie, jest podpatrywana przez starców, którzy knują podstęp, by 

ją zdobyć (np. malarstwo Lorenza Lotta czy Tintoretta).  

Zamieszczona w XIII rozdziale Księgi Daniela akcja toczy się błyskawicznie – 

jednego dnia starcy nakłaniają Zuzannę do grzechu, a następnie rzucają na nią oszczerstwo, 

czym – w ówczesnych realiach obyczajowych - niechybnie wydają na kobietę karę śmierci. 

Nazajutrz odbywa się sąd, a kiedy zapada skazujący wyrok, pojawia się prorok Daniel, który 

ratuje Zuzannę, udowodniwszy winę jej krzywdzicielom.  

Jan Kochanowski do pierwowzoru biblijnego podszedł twórczo, swobodnie, a 

jednocześnie – zobligowany sakralnością tekstu - ze stosowną rewerencją. Nie tłumaczył 

perykopy słowo w słowo, ale zachował jej układ, a miejscami, tam, gdzie jego zdaniem 

narracja wymagała dopowiedzenia, rozszerzał pojemność wersetu biblijnego, dopisując 

fragmenty nie mające odpowiednika w literze Pisma. Właśnie te interpolacje są szczególnie 

istotne dla zrozumienia metody pracy twórczej polskiego humanisty, ponieważ w nich 
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ujawnia się oryginalność i niepowtarzalność, z jaką renesansowy poeta interpretuje biblijny 

temat. Główna myśl parafrazy Jana Kochanowskiego ujawnia się już we wstępie 

poprzedzającym narrację - Zuzanna służy jako egzemplifikacja tezy o Boskiej Opatrzności, 

która ocala niewinnych i dobrych, a karze wszetecznych. W stosunku do starotestamentalnego 

pierwowzoru poeta pogłębia charakterystykę psychologiczną bohaterki, ukazując jej 

przeżycia w nocy przed mającym się odbyć sądem. Bohaterstwo młodej Izraelitki, która staje 

przed wyborem grzechu nieczystości lub śmierci okrytej wstydem, jest okazją do 

zaakcentowania zagadnienia cnoty jako wartości nadrzędnej, w czym widzimy typowe dla 

renesansowego humanisty nawiązanie do filozofii i etyki stoickiej. Tym samym twórcza 

interpretacja biblijnego tematu nie narusza jego pierwotnego przesłania, a jednocześnie łączy 

się z typowym dla epoki widzeniem zagadnień etycznych. 

 Powstały mniej więcej w tym samym czasie co Zuzanna hymn Czego chcesz od nas 

Panie, jest świadectwem głęboko zakorzenionej w renesansowym optymizmie wizji Boga, 

świata i człowieka. Obraz Boga ukazany w tym tekście wykracza poza ramy religijnych 

podziałów i sporów epoki. Wszechogarniający stworzenie i przenikający je swą mocą hojny 

Dawca wszelkiego dobra, to przede wszystkim Bóg – Stwórca, będący niewidzialną pierwszą 

przyczyną widzialnego świata. Kontemplacja zawartego w dziele stworzenia piękna 

bezpośrednio prowadzi do myśli o potędze, dobroci i wielkości Boga – Artysty (Deus - 

artifex), który „uhaftował gwiazdami” niebo oraz Boga – Robotnika (Deus – faber), który 

zbudował świat i położył fundament „nieobeszłej ziemi”. Harmonia i porządek 

poszczególnych elementów widziane w dziele stworzenia, są ostoją wiary w sensowność i 

celowość istnienia na ziemi, gdzie Bóg gwarantuje nie tylko niezmienność praw przyrody, ale 

również i obfitość nieustannie płynącej ku ludziom łaski i dobroci. „Pan wszytkiego świata” 

reguluje przecież rytm dnia i nocy, następstwo czterech pór roku, troszczy się, by morze nie 

przekroczyło „zamierzonych granic”, daje pożywienie stworzeniom, a przez to w pełni 

objawia swą miłość i odpowiedzialność. Charakterystyczna dla całej sztuki epoki odrodzenia 

estetyka łącząca ideę zgodności i różności, ukazuje prawdę o potrzebie istnienia wszystkich 

elementów świata, wzajemnie się dopełniających i służących dobru człowieka. Typowo 

humanistyczne spojrzenie na naturę ludzką jest w Hymnie pełne optymizmu – zrodzone z 

kontemplacji natury zaufanie do Boga sprawia, że zbiorowy podmiot uznaje prawdę o 

przemijaniu życia na „niskiej ziemi”, a ta świadomość nie prowadzi do bolesnego rozdarcia 

bądź egzystencjalnych lęków, ale rodzi modlitewną prośbę o nieustanną opiekę Stwórcy.  

Podobną do zawartej w Hymnie poetycką wizję Boga i świata zamieszcza Jan z Czarnolasu 

we wstępie do Fenomenów (stanowiących parafrazę utworu Aratosa z Soloj), pisanych w 

początkach lat sześćdziesiątych XVI wieku. W kolejnej fazie twórczości inspiracje biblijne u 

Kochanowskiego na wiele lat przyćmiewa fascynacja antykiem grecko – rzymskim, którego 

etyka i filozofia (zawarta np. w pieśniach czy fraszkach) jest często niezgodna z przesłaniem 

chrześcijańskim i pozbawiona perspektywy życia wiecznego, a co za tym idzie – moralnej 

sankcji pośmiertnej nagrody lub kary. Poeta czarnoleski, w przeciwieństwie do Mikołaja 

Reja, który swą działalność literacką głęboko złączył z religijnością i z Biblią, jest szalenie 

powściągliwy w ukazywaniu swego życia wewnętrznego. Ponownie wraca do inspiracji 

biblijnej dopiero po latach, kiedy dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana związana z 

pracą nad parafrazą psalmów, a także z dotykającymi go nieszczęściami rodzinnymi, których 

apogeum stanowi śmierć ukochanego dziecka. 

Pochłonięta polemikami religijnymi epoka renesansu doceniła olbrzymie znaczenie 

jednej z ksiąg Starego Testamentu – Księgi Psalmów, w której dostrzegła zarówno 

uniwersalny modlitewnik, jak i genialny tekst poetycki. Na fali tego uznania powstawały w 

całej Europie nie tylko tłumaczenia, ale i parafrazy poszczególnych fragmentów i całej księgi. 

(Z polskich osiągnięć na tym polu warto wspomnieć chociażby Żołtarz Dawidow Walentego 

Wróbla czy Psałterz Mikołaja Reja). W tej atmosferze w latach siedemdziesiątych XVI 
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stulecia zrodził się także Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego – dzieło wybitne na tle 

naszej tradycji wierszowania Biblii, a przez samego poetę uznawane za ukoronowanie całej 

dotychczasowej twórczości literackiej. Dopiero uwieńczona sukcesem wieloletnia praca nad 

parafrazą Księgi Psalmów sprawiła, że Kochanowski mógł z dumą stawać w szeregu 

najwybitniejszych poetów całej humanistycznej Europy, co expressis verbis podkreślał, 

dedykując Psałterz biskupowi Piotrowi Myszkowskiemu. Dedykacja ta jest znamienna także 

z tego powodu, że brak w niej jakichkolwiek uwag o duchowych korzyściach płynących z 

lektury psalmów – o ile XVI wiek widzi w Księdze Psalmów utwór religijny, poeta 

czarnoleski podkreśla jej wybitną rangę poetycką. 

Nie możemy dziś z całą pewnością określić, które tłumaczenia, parafrazy i komentarze 

Biblii posłużyły Kochanowskiemu w pracy nad Psałterzem. Jako świetny znawca zarówno 

łaciny, jak i greki, mógł swobodnie korzystać z wielu popularnych ówcześnie wzorów (m.in. 

z Wulgaty, Biblii brzeskiej, wierszowanego przekładu psalmów pióra Jakuba Lubelczyka, a 

także parafraz Jana Capensisa oraz George’a Buchanana).  

Praca nad Psałterzem Dawidowym, stanowiącym jedną trzecią całej spuścizny 

literackiej poety, trwała co najmniej osiem lat (1571 –1579) i wymagała pokonania licznych 

trudności, których ślad odnajdujemy w liście autora do Stanisława Fogelwedera, datowanym 

na 6 października 1571 roku. Pisząc o dwóch boginiach (necessitas i poetica), poeta dotyka 

samej istoty wierszowania tekstu sakralnego. Wyjątkowy szacunek wobec Biblii nakazuje mu 

wierne trzymanie się litery Pisma, ale świadomość skali własnego talentu kusi, by do 

pierwowzoru dodać jednak coś od siebie. W  tych zmaganiach między żądającą prawdy 

„boginią konieczności” a domagającą się piękna „muzą poezji” zrodziła się parafraza 

wyjątkowa – Kochanowski okazał się wielki właśnie przez to, że potrafił pogodzić wierność 

wobec Biblii z porywami natchnienia. Jego metoda pracy opierała się na literalnym i 

historycznym podejściu do Księgi Psalmów. Sparafrazował całą księgę, nie zmienił układu 

psalmów, z założenia także nie zmieniał wymowy pierwowzoru - nie dodawał od siebie do 

litery Pisma żadnych komentarzy, nie dopisywał modlitewnych zakończeń do 

poszczególnych fragmentów księgi, a tym bardziej unikał mitologizowania czy jakichkolwiek 

aluzji do czasów i osób sobie współczesnych. Potrafił natomiast genialnie dopracować 

warstwę stylistyczną parafrazy – zaokrąglał niektóre myśli psalmisty, z umiarem dodawał od 

siebie poszczególne epitety czy metafory, ale tylko wtedy, gdy nie burzyły one biblijnego 

sensu psalmu i znajdywały rację bytu już w tekście pierwotnym. Z wyjątkowym wyczuciem 

urozmaicił wersyfikację psalmów, a odpowiednio dobrane miary wierszowe sprawiły, że 

melodyjna parafraza świetnie nadaje się do śpiewania. Warto na tym miejscu podkreślić, że 

biblijna poezja hebrajska, dla której rym jest zjawiskiem rzadkim, opiera się na paralelizmie 

członów. Jan Kochanowski natomiast dał parafrazę rymowaną, w której zastosował 

niespotykane dotąd w literaturze polskiej miary wierszowe. W tradycji kultury narodowej 

Psałterz Dawidowy okazał się dziełem wybitnym, ponieważ przyćmiewając dotychczasowe 

prace na polu psalmicznej parafrazy, równocześnie zadecydował o jej kształcie na kilka 

kolejnych stuleci.  

 Ostatni etap pracy nad Psałterzem zbiegł się z osobistą tragedią autora – w 1577 roku 

zmarł mu brat Kacper,  a wkrótce po nim dwie córki: Urszula i Hanna. Opisując w Trenach 

jedne z najtrudniejszych ludzkich doświadczeń i próbując odnaleźć konsolację, ponownie 

odwołał się do tradycji biblijnej, co jest znamienne zwłaszcza z tego powodu, że 

powściągliwy dotąd w ujawnianiu swych stanów duchowych, tym razem bezpośrednio 

odsłania głębię intymnej relacji z Bogiem (w przeciwieństwie do tekstu Psałterza - mamy 

prawo utożsamić podmiot mówiący Trenów z samym autorem). Osobiste cierpienie ukazało 

taką prawdę o człowieczeństwie, która w innych warunkach byłaby dla Kochanowskiego nie 

do przyjęcia i której istnienia nawet by nie podejrzewał. Ruina wypracowywanych latami 

wartości, objawiająca się w wielopłaszczyznowej polemice z nieskutecznością filozofii 
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stoickiej, wiedzie do pokornego uznania małości oraz grzeszności człowieka („my, 

nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje” – Tren XVIII incipit), któremu pozostaje już tylko wiara 

w Boskie miłosierdzie. Pisane w konwencji modlitwy psalmicznej treny XVII i XVIII, 

znajdują kontekst interpretacyjny zarówno w historii Dawida, jak i Hioba, a topika tych 

tekstów nasuwa myśl o idei marności świata („doczesna rozkosz licha”), z całą pasją ukazanej 

w Księdze Koheleta. Ranga i uniwersalizm tradycji biblijnej ujawniły się w prostym wyznaniu 

złamanego cierpieniem poety, doświadczającego prawy o tym, że są takie trudne przeżycia i 

uczucia, które „Bóg sam mocen hamować”. 

Obecność tradycji biblijnej u Jana z Czarnolasu jest tym samym wielopłaszczyznowa, 

ponieważ nie tylko sięga warstwy tematycznej (tematy i motywy biblijne) i formalnej 

(stylizacja i topika) tekstów poetyckich, ale przekraczając barierę literatury pięknej sensu 

stricto, zakorzenia się w osobistym doświadczeniu życiowym samego Kochanowskiego.  

 

 

 

  


