
Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej – przegląd problematyki

Zagadnienie  obecności  Biblii w  literaturze  staropolskiej  jest  wyjątkowo  bogate,  a 
jednocześnie niezwykle skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Literatura piękna może świat 
pomyśleć i zbudować na zupełnie innych niż chrześcijańskie zasadach, ale tak czy inaczej 
Biblia zawsze  będzie  dla  niej  określonym  miejscem  odniesienia.  Niezależnie  od 
wyznawanego  przez  pisarzy  systemu  wartości,  sfera  sacrum jest  w  jakiś  sposób  w  ich 
dziełach zawsze obecna - nie tylko w przestrzeni dialogu, ale także w przestrzeni polemiki,  
kontestacji czy w przestrzeni milczenia - tego, co niedopowiedziane bądź pominięte celowo. 
Z tego powodu szukanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie  Pisma Świętego w literaturze 
przedrozbiorowej jest zadaniem trudnym i bardzo złożonym1. 

Najłatwiej uchwytnymi związkami polskiej kultury z Biblią są powtórzenia tematów, 
motywów, wątków  2 w utworach literackich,  plastycznych czy muzycznych,  ponieważ one 
explicite odsyłają  nas  do pierwowzoru,  ale  jest  jeszcze  i  druga płaszczyzna  obecności,  ta 
często niezauważalna, a może istotniejsza nawet od pierwszej – mam tu na myśli cały szereg 
tekstów, które wprost źródła biblijnego nie powielają, ale pełną interpretację uzyskują dopiero 
w odwołaniu do tegoż wzorca 3. 

Kulturowa recepcja Biblii była w dziejach naszego narodu ściśle związana z sytuacją 
polityczną  i  społeczną – losy Polski i  Polaków znajdywały głęboki  sens w odwołaniu do 
Pisma Świętego (tak  jest  chociażby  w  Kazaniach  sejmowych ks.  Piotra  Skargi  czy  w 
Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza). 
Dla pisarzy staropolskich Biblia stanowiła przede wszystkim najważniejszy wzorzec moralny, 
bo przecież  wyjaśniali  oni świat  w oparciu o dekalog.  Jednocześnie jawiła  się także jako 
dzieło sztuki słowa – czyli tekst nie tylko sakralny, ale literacki sensu stricto. Pamiętać należy 
również,  że  poetyki  doby przedrozbiorowej  postulowały  szeroko  rozumianą  ideę  imitatio  
antiquorum, a co za tym idzie, w naśladowaniu wzorca starożytnego postrzegały nobilitację 
rodzimej literatury4. Wyższym stopniem tegoż naśladowania miało być  aemulatio – twórcza 
rywalizacja ze wzorem. Oba te sposoby nawiązywania do tradycji  antycznej  w przypadku 
Biblii były jednak nie do pomyślenia, ponieważ stanowi ona Księgę natchnioną, świętą. Jak 
zauważa  Krzysztof  Obremski:  „Bierne  naśladowanie  […]  sugerowałoby,  że  podobnie  jak 
biblijny  autor  także  imitator  pozostaje  w  kręgu  Bożego  natchnienia.  Takiej  sugestii 
sprzeciwiłaby  się  teologia  łaski.  Natomiast  twórcza  rywalizacja  prowadziłaby do myśli  o 
przewyższeniu Księgi ksiąg”5.

O ile poetyki doby renesansu nie poruszały zagadnienia imitacji Biblii6, przełom w tej 
kwestii  przyniosła stanowiąca fundament kultury reformacji  teoretyczna rozprawa Antonio 
Possevino pt.  Bibliotheca selecta de ratione studiorum (wyd.  Rzym 1593, Wenecja 1603, 
Kolonia  1607),  która  w  naśladowaniu  przez  pisarzy  chrześcijańskich  Pisma  Świętego 

1 Mam oczywiście pełną świadomość tego, że w krótkim artykule nie da się z przyczyn oczywistych wyczerpać 
tak złożonego zagadnienia. Problemy i tematy będą więc siłą rzeczy jedynie sygnalizowane, ale jednocześnie 
opatrzone literaturą przedmiotu. 
2 Wieloraką obecność  Biblii w formach literackich omawia Kazimierz Cysewski – por.  Biblia w literackich 
analogizacjach [w:] Biblia w kulturze. Materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w  
Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, red. Sławomir Rzepczyński, Słupsk 1996.
3 Są przecież utwory, które, jak pisał Stefan Sawicki: „mówiąc o Bogu nie wymieniają Jego imienia, i te nawet, 
które  nie skierowane bezpośrednio ku sprawom ostatecznym,  pozornie  pozostają  w kręgu  humanistycznych 
postaw i wartości”- Sacrum w literaturze, red. Jan Gotfryd, Maria Jasińska–Wojtkowska, Stefan Sawicki, Lublin 
1983, s. 19.
4 Por.  Agnieszka  Fulińska,  Naśladowanie  i  twórczość.  Renesansowe  teorie  imitacji,  emulacji  i  przekładu, 
Wrocław 2000.
5 Krzysztof Obremski, Psalmodia polska. Trzy studia nad poematem, Toruń 1995, s.14.
6 Szczegółowo zagadnienie imitacji  Biblii w dobie staropolskiej omawiam w książce: Małgorzata Krzysztofik, 
Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu, Kraków 2003, s.29-37.
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dostrzegała przeciwwagę dla pogańskiego antyku grecko-rzymskiego. Najpełniej zagadnienie 
to omówił Maciej Kazimierz Sarbiewski, którego dzieło teoretyczne De perfecta poesi dawało 
pisarzom konkretne wskazówki co do celów i sposobów czerpania natchnienia z  Biblii,  a 
zarazem podkreślało  jej  wyższość  nad  mitologią.  Sarbiewski  pisał:  „[…] naprawdę  tylko 
chrześcijanin może być poetą, albo przynajmniej ktoś taki, kto zgodnie z poglądami religii 
chrześcijańskiej  przedstawi  czynności  boże  jako  wsparcie  czynności  bohatera  […]. 
Niezliczona  jest  bowiem  w  nim  [w  Piśmie  świętym –  M.K.]  ilość  takich  możliwości, 
urozmaiconych bardzo i efektywnych, które z samej swej natury i z zewnętrznych objawów 
są wspaniałe  i  majestatyczne  oraz bardziej  jeszcze godne podziwu niż  wszystkie  w ogóle 
pogańskie osobliwości i opowieści”7.
Poetyka  normatywna  formułowała  więc  w omawianej  kwestii  jasno określone  stanowisko 
teoretyczne,  którego  różnorodnym  odzwierciedleniem  była  staropolska  praktyka  literacka. 
Przy próbach czerpania natchnienia z Biblii kwestią zasadniczą dla pisarzy stawał się problem 
religijnej uzurpacji, bo żywili oni wobec Pisma świętego szczególny szacunek; zafascynowani 
pięknem  Słowa,  świadomi  byli  również  i  tego,  że  istnieje  nieprzekraczalna  granica 
wszelkiego typu literackich nawiązań – granica nie tylko dobrego smaku, ale granica sacrum, 
której sprofanować nie chcieli. Z tą prawdą zmagał się Jan Kochanowski w trakcie pracy nad 
poetycką parafrazą psalmów, piszący o swoich dylematach twórczych w liście do Stanisława 
Fogelwedera8;  miał  ją  na  uwadze  Stanisław  Herakliusz  Lubomirski  parafrazujący 
Eklezjastesa9; o niej pisał także Jan Kajetan Jabłonowski w Księgach Ester, Judyt, Zuzanny10.

Wszystkie  epoki  doby staropolskiej  są świadectwem nieustannej  obecności  tradycji 
biblijnej  w  literaturze,  każdy  z  nich  oczywiście  odznacza  się  w  tym  aspekcie  również 
właściwą sobie oryginalnością11; w ten sposób obrazuje prawdę o kulturowej recepcji  Biblii, 
stanowiącej  wynik  wrażliwości  twórców  na  konkretną  sytuację  polityczną,  społeczną, 
religijną.  Pisma świętego nie  czytali  oni  nigdy w oderwaniu od życia,  ale  doświadczając 
określonych trudności,  szukali  ich zrozumienia i  akceptacji  w mądrości  Księgi  ksiąg.  Ten 
specyficzny rys obecności  Biblii w literaturze dotyczy zarówno problemów jednostkowych 
(np. śmierć bliskiej osoby w Trenach Jana Kochanowskiego), jak i spraw istotnych dla całego 
narodu  polskiego,  a  nawet  Europy  (np.  Psalmodia  polska Wespazjana  Kochowskiego). 
7 Maciej  Kazimierz  Sarbiewski,  O poezji  doskonałej  czyli  Wergiliusz  i  Homer,  przeł.  M.  Plezia,  oprac.  S. 
Skimina, Wrocław 1954, s. 38.
8 Poeta o swojej pracy twórczej pisał: „Jeno ja miewam czasem, pisząc, wizyję; ukazują mi się dwie boginie:  
jedna  jest  necessitas  clavos  trabales  et  cuneos manu gestans ahena,  a  druga  poetica,  nescio quid blandum 
spirans. Te dwie, kiedy mnie obstąpią, nie wiem, co z nimi czynić” - Jan Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. J. 
Krzyżanowski, Warszawa 1980, s.751-752.
9 W przedmowie do poetyckiej parafrazy Księgi Koheleta autor pisał:
„Trudnej podobno podejmę się rzeczy:
Mieć równo Muzę i Prawdę na pieczy,
Ni jej przykopcić poetyckim dymem,
Aby cię o to nie poróżnić z Rzymem” – S.H.Lubomirski,  Wybór pism, BN I nr 145, Wrocław 1953, s. 23. Na 
temat  tej  przedmowy  por.  również:  Maria  Adamczyk,  Stanisława  Herakliusza  Lubomirskiego  poetycka  
parafraza księgi „Ecclesiastes” [w:] Pamiętnik Literacki LXXI, 1980, z.1.
10 Jan Kajetan Jabłonowski o swej metodzie parafrazy pisał: „(…) jako wierny  Pisma tłumacz, trzymałem się 
prawie ad literam Biblii, ile tylko układność rytmu pozwoliła, i jako mógł język polski wynieść, tak sensy Pisma 
Świętego nim wyrażałem, starając się jako najusilniej, żebym i jednego słowa w Piśmie nie zostawił, które by w 
mój wiersz wnieść nie miałem, pomiędzy moje słowa i rytmy” – Jan Kajetan Jabłonowski, Księgi Ester, Judyt,  
Zuzanny, z Pisma Świętego wybrane, na polski wiersz przetłumaczone, Lwów 1747, s.148-149. Oczywiście ta 
deklaracja nie szła w parze z praktyką literacką, co zauważywszy, pisarz tłumaczył się czytelnikowi słowami: 
„Wyznaję,  że  tak  obszerna  materyja  […]  uwiodła  mię,  i  do  moralizacyi  i  trochę  przydatków  moich;  ale 
przyznam się utrzymaciem się nie mógł,  i  dość krótko i modeste dotknąć się ich ważyłem. Co jeśli się nie 
podoba, albo przepraszam, albo minąć pozwalam, dościem Historyi nie poalterował” – ibidem, s. 248. Szerzej 
omawiam tę parafrazę w książce: Od Biblii do literatury…, s.318-37.
11 Powstało wiele cennych publikacji  na ten temat, por.  np. serię:  Religijne tradycje literatury polskiej,  red. 
Stefan Sawicki; Czesław Hernas, Mirosława Hanusiewicz, Religijność literatury polskiego baroku, Lublin 1995
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Kolejną istotną cechą staropolskiej  recepcji  Pisma świętego jest  jej  olbrzymie  bogactwo i 
różnorodność;  Biblia stanowiła  w dobie przedrozbiorowej  przede wszystkim źródło myśli 
filozoficznej,  moralnej,  religijnej,  była  niewyczerpaną  skarbnicą  wątków  fabularnych 
(zwłaszcza  Stary Testament),  wzorców osobowych, także gatunków literackich,  motywów, 
toposów, porównań, cytatów, zwrotów językowych12. 

Na  przykładzie  recepcji  tematów  biblijnych  można  zaobserwować  przenikanie  się 
różnych dziedzin sztuki – mam na myśli chociażby średniowieczne rzeźby grupy Madonn z 
XIV w., mistyczne krucyfiksy, tryptyki poświęcone tematowi Trójcy Świętej i Matki Bożej 
Bolesnej, drzeworyty,  jak np. XV-wieczna książka drzeworytowa  Biblia pauperum, ołtarze 
(przede wszystkim Ołtarz Mariacki Wita Stwosza), muzykę kościelną. Malarstwo natomiast 
reprezentują  takie  arcydzieła  gotyku,  jak np.:  Tablica Dziesięciorga Przykazań z Kościoła 
Mariackiego w Gdańsku,  Zaśnięcie Marii (Muzeum Diecezjalne w Tarnowie), Ukrzyżowanie 
z Korzennej (Muzeum Narodowe w Krakowie), Ucieczka do Egiptu (Muzeum Narodowe w 
Krakowie). 

Przemożny wpływ tradycji biblijnej na literaturę piękną wieków średnich uwidocznił 
się przede wszystkim w bujnym rozwoju poezji religijnej13. Powstawały liczne pieśni roku 
kościelnego,  które tworzyły  model  wypowiedzi  literackiej,  wzbogacały język  i  styl  poezji 
(pieśni  bożonarodzeniowe  –  np.:  Chrystus  sie  nam  narodził;  Panna,  panna  porodziła; 
pasyjne:  O Krzyżu naświętszy, bądź pozdrowion;  wielkanocne:  Chrystus z martwych wstał  
jest; Wstał z martwych Krol nasz, Syn Boży). Tradycję mariologii literackiej reprezentują takie 
teksty, jak anonimowa Bogurodzica14 (zachowane rękopiśmienne odpisy utworu pochodzą z 
początków  XV  w.),  będąca  naszym  pierwszym  hymnem  narodowym,  a  także  Lament 
świętokrzyski  z  drugiej  połowy  XVw  15 (incipit Posłuchajcie  bracia  miła),  z  wyjątkową 
subtelnością i liryzmem realizujący znany motyw literatury zachodnioeuropejskiej ukazujący 
Matkę cierpiącą pod krzyżem Syna (stabat Mater Dolorosa).

W Europie wieków średnich obserwujemy zjawisko dramatyzacji  scen biblijnych – 
średniowieczne dramaty liturgiczne i misteria bardzo plastycznie, obrazowo przedstawiające 
epizody ze Starego i Nowego Testamentu, a także czerpiące z apokryfów i żywotów świętych, 
pełniły  funkcję  estetyczną,  emocjonalną  oraz  religijną.  W  Polsce  zachowały  się  teksty 
dramatów liturgicznych (stanowiących centony z Biblii), będące inscenizacjami fragmentów 
liturgii,  unaoczniające  wiernym  prawdy  rozważane  w  Wielkim  Tygodniu  (Processio  in  
Dominica Palmarum, Coena Domini, Depositio Crucis, Elevatio crucis, Visitatio Sepulchri16). 
Misterium natomiast  jest  reprezentowane  (przez  wydaną  już  co  prawda  w renesansie,  bo 
około  roku  1580-82,  ale  tkwiącą  genetycznie  w  tradycji  epoki  poprzedniej)  Historyję  o 
chwalebnym  Zmartwychwstaniu  Pańskim Mikołaja  z  Wilkowiecka,  której  tematem 
centralnym jest prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Pojawiały się też tłumaczenia Pisma świętego17, które w olbrzymim stopniu przyczyniały się 
do rozwoju naszego języka literackiego – mam na myśli przede wszystkim średniowieczne 

12 Por. Tadeusz Bieńkowski, Antyk – Biblia – Literatura [w:] Problemy literatury staropolskiej, S. I., red. Janusz 
Pelc,  Wrocław 1972,  s.335.  Zagadnienie  obecności  sacrum w tekstach  literackich  omawia  bardzo ciekawie 
Stefan Sawicki: Sacrum w literaturze [w:] Sacrum w literaturze, red. Jan Gotfryd, Maria Jasińska-Wojtkowska, 
Stefan Sawicki, Lublin 1983; por. również: Kazimierz Cysewski, Biblia w literackich analogizacjach [w:] Biblia  
w kulturze. Materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i WSD w Koszalinie , 
red. S. Rzepczyński, Słupsk, 1996.
13 Por.  Jerzy  Starnawski,  Średniowieczna  poezja  religijna,  Warszawa  1992;  Średniowieczna  pieśń  religijna 
polska, oprac. Mirosław Korolko, BNI nr 65, Wrocław 1980.
14 Por. Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1997, s. 278-293; bogatą bibliografię przedmiotu 
zamieszcza Teresa Michałowska na s. 804-805.
15 Por. ibidem, s. 452-457 i bibliografia przedmiotowa - s. 808.
16 Por. Julian Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu, Warszawa 1981.
17 Polskie przekłady zarówno poszczególnych fragmentów, jak i całej  Biblii,  zostały omówione w obszernej 
publikacji Marii Kossowskiej, Biblia w języku polskim, tom 1-2, Poznań 1968.
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psałterze (pochodzący z początku XV w. Psałterz Floriański i z końca tego stulecia Psałterz  
Puławski),  z  których  w  szkołach  przykościelnych  uczono  się  czytać  i  pisać,  oraz  Biblię  
królowej Zofii, datowaną na stulecie XV. 

Obok tłumaczeń powstawały apokryfy18,  które stawiały sobie za cel  uwrażliwienie 
odbiorcy  na  sferę  sacrum,  a  także  zaspokajały  jego  ciekawość  opowiadaniem  treści 
uzupełniających biblijny kanon (np. XV-wieczne Rozmyślanie przemyskie oraz Rozmyślania 
dominikańskie). 

Społeczna  funkcja  Biblii zmieniła  się  diametralnie  w  kolejnej  epoce  kultury 
europejskiej – w renesansie. Przyczyn tej zmiany należy szukać zarówno w wynalazku druku, 
który zasadniczo obniżył koszt książki, ale przede wszystkim w potężnym ruchu umysłowo – 
religijnym, jakim była reformacja. Odrzucenie przez Marcina Lutra urzędu nauczycielskiego 
Kościoła sprawiło, że protestantyzm zwrócił  się właśnie do  Biblii jako źródła Objawienia, 
ostatecznej  instancji  odwoławczej  w  sporach  z  innowiercami,  a  także  niezastąpionego 
podręcznika filozofii życia: „Wysuwając twierdzenie, że sobory powszechne mogą się mylić, 
Luter odrzucał cały urząd nauczycielski Kościoła. Tym, co mu pozostało, była jeszcze tylko 
Biblia. Teraz Luter twierdził z całą stanowczością, że za religijną prawdę można uważać tylko 
to, co da się dowieść na podstawie Pisma Świętego”19.

Pragnienie  przybliżenia  wiernym  sensu  Biblii wywołało  powszechną  na  całym 
kontynencie  falę  przekładów  na  języki  narodowe  –  tłumaczeń  oczywiście  zarówno 
katolickich,  jak i  związanych  z odłamami  reformacji.  Wszechobecna dotąd łacina  – język 
liturgii,  dyplomacji, medycyny,  nauki - powoli ustępowała językom nowożytnym, a  Pismo 
święte było  tym  tekstem  literackim,  który  w  zasadniczym  stopniu  kształtował  kulturę 
przekładu  w  Europie.  Renesansowi  tłumacze  dokonali  dzieła  ogromnego  i  wyjątkowo 
trudnego,  ponieważ  obcowali  z  tekstem sakralnym,  co w wielkim stopniu  determinowało 
społeczne  oczekiwania  wobec  ich  pracy,  rodząc  potrzebę  maksymalnej  wierności  wobec 
oryginału. Ten olbrzymi wysiłek twórczy podkreślał Jan Parandowski, który zauważał: „Nikt 
dziś  nie żąda od tłumacza dosłownej  wierności:  kto by się o nią ubiegał,  skazałby się na 
surową ocenę. Lecz dosłowna wierność nie tylko była w pewnych wypadkach skrupulatnie 
przestrzeganym obowiązkiem, ale i wnosiła do literatur narodowych niezwykłe zdobycze – 
mam na myśli rolę, jaką język biblijny odegrał we wszystkich językach europejskich”20.
Tłumacze  borykać  się  musieli  zarówno  ze  specyfiką  języków  biblijnych,  jak  i  semickim 
sposobem  wyrażania  myśli,  obrazowania  i  opisywania  świata,  które  odległe  były 
niejednokrotnie od tradycji europejskiej. W takiej sytuacji niemożnością okazywało się często 
tłumaczenie słowa słowem, bo prowadziło do absurdów. Zresztą problem ten zauważył już 
przecież św. Hieronim, który pisał: „Non verbum e verbo, sed sensus exprimere sensu” (nie 
słowo słowem, ale sens sensem)21.

Na tle  piśmiennictwa  renesansowej  Europy mamy powody do chluby – nie  licząc 
tłumaczeń fragmentów czy poszczególnych ksiąg, doczekaliśmy się w dość krótkim czasie 
pięciu pełnych przekładów  Starego i  Nowego Testamentu. Pierwszym z nich była katolicka 
Biblia ks. Jana Leopolity (1561r.), nauczyciela ks. Jakuba Wujka. Tłumacz wzorował się w 
niej  na Wulgacie,  przekładał  literalnie,  ale  zachowując oczywiście  językową poprawność. 
Niespełna dwa lata później  ukazała się na rynku wydawniczym  Biblia Brzeska, zwana też 
Pińczowską czy  Radziwiłłowską (1563r.),  która  stanowiła  efekt  pracy  tłumaczy 
protestanckich.  W  1572  r.  protestanci  otrzymali  kolejny  przekład  -  Biblię  Nieświeską 
Szymona Budnego. Katolicką odpowiedzią na te dwa tłumaczenia innowiercze był  bardzo 
18 Por. Maria Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku, Poznań 
1980.
19 H. Tuchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła, przeł. J. Piesiewicz, Warszawa 1986, t.III, s.46.
20 O sztuce tłumaczenia, red. M. Rusinek, Wrocław 1955, księga I, s.15.
21 Cyt. za: A. Karpiński,  Parafraza jako aemulatio [w:]  Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 
1984, s. 110.
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dobry  przekład  Pisma  świętego pióra  jezuity  -  ks.  Jakuba  Wujka  (całość  ukazała  się  w 
1599r.),  używany w Kościele katolickim aż do wieku XX. W stuleciu kolejnym powstało 
jeszcze  jedno  pełne  tłumaczenie  protestanckie,  które  miało  w  swym  zamierzeniu  być 
przeróbką  Biblii  brzeskiej, a w efekcie okazało się dziełem w pełni samodzielnym, bardzo 
popularnym w swoim środowisku - Biblia Gdańska (wyd. w 1632r.)22.

Tłumacze staropolscy wykonali  pracę ogromną,  nieporównywalną z żadnym innym 
trudem translatorskim,  bo przecież  musieli  obcować z tekstem sakralnym,  hermetycznym, 
językowo i kulturowo dalekim od naszych rodzimych realiów.  Biblia w olbrzymim stopniu 
kształtowała nie tylko tematykę, ale też słownictwo i składnię tworzącej się polskiej prozy. 
Jak  pisze  Edward  Balcerzan:  „Autointerpretacje  Scharffenbergera,  Budnego  czy  Wujka 
zadziwiają obfitością specjalistycznych dylematów przekładowczych, takich jak na przykład 
kwestia  granic  tłumaczenia  dosłownego  ksiąg  Starego i  Nowego  Testamentu,  jak  prawo 
translatora  do  tworzenia  nowych  nazw  (dla  zjawisk  nieobecnych  w  kręgu  doświadczeń 
polskiej  historii  i  współczesności).  Jak  eksploatacja  form regionalnych  oraz  wiele  innych 
ważnych  spraw”23.  Znaczenie  powstałych  w  tak  krótkim  przedziale  czasowym 
przedrozbiorowych  przekładów Pisma  świętego uświadamiamy  sobie  w  momencie,  gdy 
zauważymy, że na kolejne pełne tłumaczenie musieliśmy czekać aż do wieku XX - do roku 
1965, kiedy wydano Biblię Tysiąclecia. 

Wyjątkową popularnością w całej ówczesnej Europie cieszyła się  Księga Psalmów – 
jej uniwersalne przesłanie, uaktualniające się w kolejnych epokach literackich i kulturowych, 
sprawiało, że stanowiła doskonały modlitewnik, przydatny praktycznie na każdą okazję. W 
Polsce doczekaliśmy się licznych przekładów i parafraz nie tylko poszczególnych psalmów, 
ale i całej księgi. Do najważniejszych z nich należą: Żołtarz Dawidowy ks. Walentego Wróbla 
(1539r.),  Psałterz Mikołaja Reja (1546r.),  Psałterz Dawidowy Jakuba Lubelczyka (1558r.) i 
wreszcie wybitna parafraza, pod wieloma względami przewyższająca poprzednie –  Psałterz  
Dawidowy Jana Kochanowskiego (1579r.). Wkrótce po tym dziele została wydana poetycka 
parafraza psalmów autorstwa Macieja Rybińskiego (1598r. lub 1605 - data wydania sporna). 
Dzięki tym utworom język biblijnego psalmisty stał się wzorcowym językiem modlitwy dla 
wielu pokoleń Polaków – budował wrażliwość religijno–estetyczną odbiorcy, ubogacając jego 
wyobrażenie  o  Bogu,  człowieku  i  świecie,  a  tym  samym  pełnił  funkcję  liturgiczną, 
edukacyjną i modlitewną.

Oprócz fali tłumaczeń powstawały również w renesansowej Europie teksty literackie 
wykorzystujące motywy i tematy biblijne – w XVI w. obserwujemy rozkwit dramatu, którego 
treścią było ukazywanie losów bohaterów starotestamentowych. Pełnił on przede wszystkim 
funkcję  dydaktyczną,  ubogacając  przez  naoczne  przedstawienia  wyobraźnię  widza. 
Wymieńmy choćby niektóre tego typu teksty, np.: B. Bricka Susanna (1532 r.), P. Rebhuna 
Suzanne (1536r.), T. Naogeorga Judas Iscariotes (1552r.). 
W Polsce losy biblijnych bohaterów obrazują takie teksty, jak:  Jonasz Jana Dantyszka (ok. 
1535r.), wierszowany dialog Mikołaja Reja Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego (1545r.), 
tragedia Szymona Szymonowica Castus Ioseph (1587r., przetłumaczona na język polski przez 
Stanisława Gosławskiego w 1597r.) i  Mulier fortis (1592r.) – parafraza ostatniego rozdziału 
Księgi  Przysłów,  przekład  tragedii  Buchanana  Jeftes dokonany przez  Jana  Zawickiego  w 
1587r.,  a  przede  wszystkim  wierszowana  parafraza  motywu  Zuzanny  -  Zuzanna Jana 
Kochanowskiego. Zaistnienie tego typu tekstów na rynku wydawniczym świadczy o rosnącej 
wśród czytelników potrzebie poznawania motywów, tematów i postaci biblijnych, o potrzebie 
zrodzonej na fali olbrzymiego w renesansie zainteresowania  Biblią  – najważniejszą Księgą 
mającą wpływ na losy epoki.

22 Metodę pracy tłumaczy tychże przekładów, jak i skalę wierności wobec kanonicznego wzorca, omawia Maria 
Kossowska w książce Biblia w języku polskim, tom I i II, Poznań 1968, 1969.
23 Edward Balcerzan, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 1977, s. 19.
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Konsekwencją rozwoju ruchu reformacyjnego była zasadnicza zmiana obrazu naszego 
piśmiennictwa; jak zauważa Jerzy Starnawski: „W wiekach średnich prawie cała literatura 
polska była literaturą katolicką; w dobie reformacji była jedynie chrześcijańską. Natomiast 
stosunki  wyznaniowe w Polsce wytworzyły  obok pisarzy walczących  piórem zarówno po 
stronie katolickiej, jak i protestanckiej, typ autora stroniącego od wyznaniowych konfliktów 
(…)”24.

Wybitnym  renesansowym  pisarzem  protestanckim  był  Mikołaj  Rej  (1505  –1569), 
świetny znawca i  komentator  Biblii, stale obecnej na kartach jego dzieł  25.  Rejowy  Żywot  
Józefa  z  pokolenia  żydowskiego (1545)  to  wierszowany  dialog  oparty  na  losach 
starotestamentalnego  patriarchy.  W kolejnym  dziele  pt.  Kupiec (1549),  nawiązującym  do 
tematyki  eschatologicznej,  sprzeciwiał  się  pisarz  katolickiej  nauce  o  dobrych  uczynkach. 
Wydana wkrótce potem Postylla (1557) stanowiła wykład perykop ewangelicznych w duchu 
protestanckim.  Jako  działacz  reformacyjny  wypowiadał  się  również  w  utworze  pt. 
Apocalypsis, gdzie polemizował z kultem świętych, odpustami, ceremoniami kościelnymi. 
Do najwybitniejszych dzieł Mikołaja Reja należy niewątpliwie pisany u schyłku życia Żywot  
człowieka poczciwego, stanowiący summę refleksji autora na temat Boga, człowieka i świata. 
Nie  można  tego  utworu  zrozumieć  bez  odwołania  do  Biblii,  stanowiącej  w  Żywocie... 
fundament,  a  zarazem podstawowe źródło  zrozumienia  sensu  istnienia.  Rej  maluje  przed 
czytelnikami  idealną  biografię  szlachcica  –  ziemianina,  służącą  za  parenetyczny  wzór 
następnym  kilku  pokoleniom  Polaków.  Dzieło  tchnie  niesamowitym  optymizmem, 
umiłowaniem życia  w najdrobniejszych  jego przejawach  (jak  na  przykład  zwykłe  zajęcia 
gospodarskie), a zarazem totalną akceptacją istnienia,  nie stawiającą żadnych warunków – 
pisarz  oswaja  czytelnika  nawet  z  najtrudniejszymi  doświadczeniami,  takimi  jak  starość, 
cierpienie i śmierć. Próba odpowiedzi na pytanie, skąd Rej czerpie tyle radości, siły, pogody 
ducha, wiedzie odbiorcę Żywota... ku Biblii, stale obecnej na kartach dzieła i będącej zarazem 
dla niego najwyższą instancją odwoławczą. W świetle Objawienia okazuje się bowiem, że 
całe  życie  ludzkie  nabiera  głębokiego  sensu  –  nieprzypadkowo  utwór  rozpoczyna  się 
przypomnieniem  pierwszych  kart  Księgi  Rodzaju,  podkreślających  wielkość  i  godność 
człowieka, a zarazem przypominających grzech pierwszych rodziców, który tłumaczy genezę 
cierpienia w świecie. Kolejne rozdziały książki mówią o olbrzymiej roli religijności w życiu 
ludzkim  –  Rej  uczy  szlachtę  modlitwy  (rozdział  „O  co  mamy  prosić  Ojca  swego 
Niebieskiego”26),  obszernie  komentuje  ewangeliczne  Kazanie  na Górze (zachęca  odbiorcę 
słowami: „Abowiem poćci sobie u Mateusza świętego w V kapit., jako Pan Bóg człowieka 
prawie błogosławionego zdobić a przezywać raczy i jakie mu błogosławieństwa przyczyta”27), 
w duchu moralności chrześcijańskiej opowiada się przeciw grzechom głównym (np. krytykuje 
pijaństwo,  gniew,  łakomstwo,  zazdrość,  pychę),  udowadniając,  że  czyste  sumienie  jest 
nieodzownym  elementem  szczęścia28.  Swoje  wywody  pisarz  nieustannie  egzemplifikuje 
przykładami  biblijnymi,  co świadczy o jego głębokiej  znajomości  Pisma Świętego oraz o 
umiejętności  interpretowania  go  dla  potrzeb  dnia  codziennego;  Rej  nie  czyta  Biblii w 
oderwaniu od życia, ale prawdę Księgi konfrontuje z prawdą człowieka własnej epoki, jego 
trosk, potrzeb, pragnień i radości – wszystkiego tego, co w życiu ważne. Rozdziały Żywota 

24 Jerzy Starnawski,  Nurt katolicki w literaturze polskiej [w:]  Księga Tysiąclecia Katolicyzmu w Polsce, cz. II 
Kościół a nauka i sztuka, Lublin 1969, s. 172.
25 Por. Wilhelm Fallek, Szkice i studia o wpływie Biblii na literaturę polską, Warszawa 1931, s. 7.
26 Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. Julian Krzyżanowski, BN I Nr 152, Wrocław1956, s. 46 – 
rozdział ten jest parafrazą modlitwy Ojcze nasz...
27 Ibidem,  s.443  i  rozdziały  następne,  w  których  autor  pisze  o:  ubogich  w duchu,  cichych,  zasmuconych, 
uciążonych krzywdą, miłosiernych, serca czystego, czyniących pokój, uciśnionych dla sprawiedliwości.
28 Ibidem, s. 496: „Patrzże zasię między zacniejszymi, jakie niebezpieczeństwa, jakie zwady, jakie burdy, wojny 
a przytym opilstwa, obżarstwa, frasunki, prawa, trudności! Azaż też to żywota mało ukrócić może? A mniemasz, 
aby gniew zajątrzony mało przyrodzenia zgwałcił i żywota ukrócił?”
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człowieka poczciwego… mówiące o akceptacji starości i wreszcie śmierci mają głęboki sens 
jedynie w kontekście Objawienia – wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że Rejowy 
bohater w zaufaniu do Boga przeżywa także kres życia,  oczekując śmierci jako momentu, 
kiedy z doczesności przejdzie do wiecznej szczęśliwości w niebie. 
Żywot  człowieka  poczciwego...,  będący  podsumowaniem  pisarskiej  drogi  Mikołaja  Reja, 
stanowi  wyjątkowy  przykład  staropolskiej  refleksji  nad  mądrością  Księgi  ksiąg,  refleksji 
pełnej  szacunku,  miłości,  a  zarazem  twórczo  włączającej  sferę  sacrum w  codzienność  i 
powszedniość istnienia.

Tradycja biblijna odegrała również znaczącą rolę w twórczości naszego największego 
pisarza doby odrodzenia – Jana Kochanowskiego. Cechą znamienną jego podejścia do sfery 
sacrum jest brak zaangażowania w spory reformacyjne; co prawda deklarował w  Satryrze  
albo dzikim mężu:
„Nie uczyłem się w Lipsku, ani w Pradze wiary,
I nie wiem, jako każą w Genewie u fary”29

ale pragnął adresować swe pisarstwo do wszystkich czytelników, niezależnie od ich konfesji. 
W efekcie tego, jak zauważa Jerzy Starnawski: „(…) poza nikłymi akcentami prokatolickimi 
w  Zgodzie i  Satyrze jest  cała  poezja  Kochanowskiego  chrześcijańska,  ale  bezbarwna 
wyznaniowo. Jest bezbarwna przede wszystkim wskutek zupełnego braku kultu maryjnego 
(…)”30.

Do  wczesnych  utworów  powstałych  pod  wpływem  inspiracji  starotestamentalnej 
należy  Zuzanna (1562),  stanowiąca wierszowaną parafrazę  fragmentu  Księgi  Daniela.  Jan 
Kochanowski  podszedł  do  wzorca  biblijnego  z  szacunkiem,  a  zarazem  twórczo. 
Starotestamentalny temat posłużył polskiemu humaniście do zobrazowania prawdy o Boskiej 
Opatrzności  w  świecie.  Niewinna  kobieta,  oskarżona  o  cudzołóstwo  przez  lubieżnych 
starców,  dzięki  mądrości  proroka  Daniela  została  oczyszczona  z  wszelkich  zarzutów. 
Przesłanie utworu stanowi egzemplifikację wiary w zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad 
kłamstwem, niewinności nad grzechem.

Pisany mniej więcej w tym samym czasie co Zuzanna hymn inc. Czego chcesz od nas 
Panie,  w  swej  wymowie  również  odsyła  czytelnika  do  tradycji  biblijnej,  a  ściślej  -  do 
pierwszych rozdziałów  Księgi Rodzaju. Z kontemplacji  piękna świata rodzi się w utworze 
przekonanie  o Bogu – robotniku,  Stwórcy i  artyście,  pełnym miłości  oraz dobroci  wobec 
wszystkich  stworzeń,  zabezpieczającym  ich  podstawowe  potrzeby  i  gwarantującym  ład 
natury.  Olbrzymia  godność  istoty  ludzkiej  jest  w  hymnie  budowana  na  świadomości 
nieustannej opieki samego Stwórcy, który swą dobrocią ogarnia każde istnienie. 

Religijność poezji Kochanowskiego na wiele kolejnych lat ustąpiła miejsca fascynacji 
poety  antykiem  grecko  –  rzymskim,  który  stał  się  nieprzebranym  źródłem  wielorakich 
tematów,  motywów,  toposów, zwrotów, gatunków anektowanych przez  autora do własnej 
twórczości. Wymowa wielu powstałych w tym czasie pieśni czy fraszek jest daleka od myśli 
chrześcijańskiej,  a  co  szczególnie  znamienne  –  od  chrześcijańskiej  eschatologii.  Ucząc 
radości życia w imię epikurejskiej zasady carpe diem, bądź zachowywania umiaru zgodnego 
z filozofią stoicką, poeta zwykle nie mówi czytelnikowi o pośmiertnej nagrodzie czy karze. 

Zdecydowany zwrot do tradycji biblijnej pojawia się u autora dość późno, bo dopiero 
w trakcie pracy nad wspomnianym już we wstępie Psałterzem Dawidowym (są to lata: 1571 –
1579),  dziełem  wybitnym,  stanowiącym  jedną  trzecią  całej  spuścizny  pisarskiej 
Kochanowskiego,  a  przez niego samego postrzeganym jako największe własne dokonanie 
twórcze.  Dla  sposobu  parafrazy  Jana  z  Czarnolasu  charakterystyczne  jest  historyczne  i 
literalne podejście do sakralnego wzorca. Unikał jakichkolwiek własnych dopowiedzeń, starał 

29 Jan Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1908, s.63.
30 Jerzy Starnawski,  Nurt katolicki w literaturze polskiej [w:]  Księga Tysiąclecia Katolicyzmu w Polsce, cz. II 
Kościół a nauka i sztuka, Lublin 1969, s. 177.
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się zachować wierność wobec oryginału, ale jednocześnie dał w utworze prawdziwy popis 
własnych umiejętności, dzięki czemu stworzył najwybitniejszą staropolską parafrazę  Księgi  
Psalmów.  Co  ciekawe,  brak  jednoznacznej  deklaracji  wyznaniowej  wpłynął  w  stuleciu 
kolejnym  na  losy  recepcji  dzieła;  jak  pisze  Maria  Kossowska:  „Do  roku  1641  Psałterz 
Kochanowskiego doczekał się 25 edycji. Potem przestano go wznawiać: nie było zaufania do 
prawowierności poety. Psałterz wyraźnie pozbawiony wyznaniowych znamion budził obawy, 
siał lęk niepewności. Odwracano od niego uwagę w czasach znacznego jeszcze nasilenia walk 
religijnych. Dalsze wznowienia datują się dopiero od wieku XVIII, to jest od czasów powoli,  
ale  systematycznie  dokonującej  się  zmiany  w  poglądach  na  sprawy  przynależności 
wyznaniowej”31.

Osobista  tragedia  poety  (śmierć  brata  Kacpra  i  córek  Urszuli  oraz  Hanny)  była 
znamiennym  momentem przewartościowania  jego całego  światopoglądu  – kiedy antyczna 
filozofia okazała się całkowicie nieprzydatna do realnego życia (por. Tren XVI, gdzie poeta 
polemizuje  z  głoszącym  stoicyzm  Cyceronem),  pocieszenia  oraz  zrozumienia  sensu 
spotykających  go  doświadczeń  poszukał  Kochanowski  znowu  w  Biblii.  Stanowiące 
nawiązanie  do  konwencji  modlitwy psalmicznej  Treny XVII  i  XVIII  przywodzą  na  myśl 
skojarzenia z historią starotestamentalnego Dawida i Hioba, a swą topiką nawiązują do idei 
wanitatywności świata ukazanej w Księdze Koheleta. Wymowa Trenu XIX, przypominająca 
prawdę  wiary  o  życiu  pośmiertnym,  łagodzi  w końcu  ból  po  stracie  najbliższych  i  uczy 
pokornego przyjmowania wszystkich życiowych doświadczeń,  także tych najtrudniejszych. 
Tradycja biblijna zajmuje tym samym w cyklu trenów miejsce szczególne, bo świadczy ona o 
bardzo  osobistej,  indywidualnej  lekturze  Księgi  ksiąg  u  najwybitniejszego  poety  doby 
renesansu.

U schyłku epoki tworzył pisarz wybitny,  pomimo że zapomniany na wiele stuleci – 
mam na myśli Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, którego spuścizna, ocalała w jedynym zbiorze 
pt. Rytmy albo wiersze polskie (wyd. w 1601r. w 20 lat po śmierci autora), jest świadectwem 
głębokiej medytacji nad prawdą Biblii, medytacji zrodzonej co prawda w dobie odrodzenia, 
ale w swej wymowie głęboko zakorzenionej w ideologii stulecia XVII. Częstymi obsesjami 
Sępowej  poezji  są  bowiem:  krótkość  życia,  marność,  śmierć,  doczesna  walka  o  wieczne 
zbawienie,  zagubienie jednostki w groźnym, opanowanym przez siły zła świecie.  Budując 
swój artystyczny światopogląd, poeta nawiązuje do wielu ksiąg biblijnych, w których szuka 
prawdy o Bogu, człowieku i świecie (przede wszystkim do Księgi Rodzaju, Hioba, Psalmów), 
przez  co  jego  twórczość  staje  się  religijną  medytacją,  przybierającą  niejednokrotnie 
modlitewny  kształt.  Obecność  tematyki  maryjnej  (sonet  III  Do  najświętszej Panny)  jest 
świadectwem jasnej i zdecydowanej deklaracji poety po stronie katolickiej.

Biblia inspirowała  także  XVI-wieczne  zbiory  kazań;  wypada  na  tym  miejscu 
wspomnieć o najpopularniejszym z nich, czyli o Kazaniach sejmowych księdza Piotra Skragi, 
powstałych w wyniku zatroskania pisarza losami ojczyzny32. Cechą szczególną Kazań… jest 
interpretacja dziejów Rzeczypospolitej w kontekście historii Narodu Wybranego, stanowiącej 
dla księdza Skargi uniwersalny, archetypowy wzór relacji między Bogiem a ludźmi. Wszelkie 
wydarzenia z naszej historii mają swój odpowiednik w losach Izraela; medytacja nad dziejami 
Narodu  Wybranego  odsłania  tym  samym  metafizyczny  sens  dziejów  Rzeczypospolitej. 
Należy  więc,  mądrze  interpretując  przekaz  biblijny,  nie  tylko  brać  dobry  przykład  z 
Izraelitów, ale także wystrzegać się popełnionych przez nich błędów. Kaznodzieja królewski 
napomina szlachtę, stosując liczne cytaty biblijne, co nadaje jego słowom sankcję autorytetu 
sakralnego:

31 Maria Kossowska, Biblia w języku polskim, tom 1, Poznań 1968, s. 311-312.
32 Najprawdopodobniej bezpośrednią przyczyną powstania Kazań sejmowych był przebieg sejmu 1597r. – por. 
Piotr Skarga, Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, BN I, nr 70, Wrocław 1972, wstęp, s. LIV.
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„Miłujcie  ojczyznę tę  swoję i  to  Hieruzalem swoje,  to jest  Koronę tę  i  Rzeczpospolitą,  a 
mówcie tak z serca z Dawidem: <<Jeśli cię zapomnię, ojczyzno miła moja i Hieruzalem moje, 
niech zapomnię prawice ręki swojej>>”.33

Zbiór  kazań  przypomina  swym stylem starotestamentalne  proroctwa  groźby:  „Choroby”  i 
klęski  ojczyzny  świadczą  o  odwróceniu  się  od  Bożych  przykazań  oraz  zapowiadają 
nieuchronną zgubę narodu. Pismo święte stanowi dla kaznodziei królewskiego niewyczerpane 
źródło przykładów świadczących o uniwersalizmie  Biblii, której aktualność wykracza poza 
ramy jakiejkolwiek epoki historycznej czy kulturowej. 

Znaczenia Pisma Świętego w kulturze polskiego odrodzenia nie sposób przecenić – ta 
epoka myślicieli, humanistów i wybitnych filologów wydała liczne tłumaczenia Biblii, przez 
co  zdecydowanie  wzrosła  znajomość  Słowa  Bożego  wśród  wiernych.  Polemiki  religijne, 
związane z potężnym ruchem reformacyjnym, obudziły potrzebę drukowania modlitewników, 
psałterzy w języku narodowym, broszur, odezw, zbiorów kazań, bo przecież ambicją każdego 
z  wyznań  było  dostarczenie  wiernym  własnych  tekstów  liturgicznych.  Praca  tłumaczy  i 
polemistów  w  olbrzymim  stopniu  wpływała  na  rozwój  polskiego  języka  literackiego, 
ubogacając jego słownictwo, tematykę, topikę, estetykę wypowiedzi.  Pismo święte, pełniące 
tak wiele różnych funkcji – przede wszystkim religijną i modlitewną, ale także edukacyjną, 
wychowawczą,  estetyczną,  filozoficzną  –  na  wielką  skalę  inspirowało  odrodzeniowych 
pisarzy i poetów, ale także malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, architektów. Uaktualniając swoje 
przesłanie  w konkretnym miejscu i  czasie  historycznym,  objawiało uniwersalną prawdę o 
Bogu i człowieku. 

Cezurę  w  literackiej  recepcji  Biblii w  kulturze  europejskiej  stanowi  wiek  XVII, 
przynoszący istotne zmiany kulturowe, wynikłe z przyjęcia i wcielania w życie postanowień 
Soboru  Trydenckiego  (obradującego  w  latach  1545  –  1563).  Nie  doszło  na  nim  do 
zjednoczenia  podzielonego  chrześcijaństwa  –  reformacja  stała  się  faktem dokonanym.  W 
obawie  przed  rosnącymi  wpływami  protestantyzmu  myśliciele  soborowi  skupili  się  na 
potrzebie ochrony katolickiej nauki i wiary oraz przedsięwzięli cały szereg działań mających 
na celu walkę z reformacją. Wprowadzili między innymi Index librorum prohibitorum34, a w 
obawie  przed  opacznym zrozumieniem biblijnego sensu przez  wiernych  –  zakaz  czytania 
Biblii w językach narodowych bez specjalnej zgody przedstawicieli Kościoła35. W zakresie 
kultury  i  sztuki  postulowali  szeroko  rozumianą  chrystianizację.  Dekrety  soborowe 
wyznaczyły kierunek działania Kościoła na bez mała kilka stuleci, co miało bardzo poważne 
konsekwencje – kiedy protestanci zwrócili się do Biblii, katolicy oddalili się od niej, jednakże 
zapotrzebowanie na literaturę religijną nadal u nich istniało, a było kompensowane bujnym 
rozkwitem  tekstów  parafrazujących  tematy  biblijne.  Od  czytelnika  XVII-wiecznego  nie 
wymagały one przygotowania filologicznego, ale w łatwy,  prosty sposób, często w formie 
wierszowanej, przybliżały mu treść Pisma świętego.36

Analizując  obecność  Pisma  świętego w  omawianym  okresie,  zauważyć  możemy 
pewną  istotną  prawidłowość  –  recepcja  Starego  Testamentu zdecydowanie  różniła  się  od 
recepcji Nowego, co nie wynikało tylko z ich genetycznej odrębności, ale przede wszystkim z 
poczucia sacrum – Nowy Testament był czytelnikowi i autorowi bliższy od Starego, służył do 

33 Piotr Skarga, Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, BN I, nr 70, Wrocław 1972, s. 37 – w tym przykładzie 
ks. Skarga parafrazuje fragment Psalmu 137,5.
34 Na temat zjawiska cenzury w literaturze przedrozbiorowej por. Paulina Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej 
Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997.
35 Por.  Breviarium fidei.  Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa SJ, I. Bieda SJ, Poznań 
1988, s. 395 – 396.
36 Oceniając ten stan rzeczy,  ks.  Daniel  Olszewski  zauważa:  „[...]  religijność mas katolickich oddala się  od 
źródeł wiary – Biblii i teologii. Upowszechnia się literatura o charakterze dewocyjnym. Kościół katolicki przez 
zakazy przekładu  Biblii na języki  ludowe przyczynia  się  do tego,  że lud karmi się  lekturą dzieł  religijnych 
drugorzędnych, dewocyjnych” – ks. Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996, s. 220.
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objaśniania podstaw wiary chrześcijańskiej,  teksty na nim oparte  miały w związku z tym 
często  charakter  medytacyjno  -  modlitewny.  W  Starym (służącym  natomiast  szeroko 
rozumianej moralistyce literackiej) wyodrębnić można księgi, które są szczególnie popularne 
w każdej epoce, wielorako i z różnym efektem tłumaczone i parafrazowane. W XVII wieku w 
całej  Europie  motywy  ze  Starego  Testamentu wykorzystywano  przede  wszystkim  jako 
tworzywo  literackie  w  gatunkach  dramatycznych  i  epickich.  Do  popularnych  ówcześnie 
tematów  zaliczyć  możemy:  losy  Dawida,  Abrahama,  Tobiasza,  Hioba,  a  także  kobiet  – 
Zuzanny, Estery,  Judyty  37. Przykładowo wymieńmy tylko niektóre powstałe w tym duchu 
teksty literackie. 

Jedną  z  najpopularniejszych  ksiąg  biblijnych  w  epoce  baroku  była  Księga  Hioba 
poruszająca problem cierpienia niezawinionego. Historię biblijnego bohatera sparafrazował 
Wojciech Stanisław Chróściński (Job cierpiący – druk 1705r.), który w losach męża boleści 
dostrzegł nie tylko dylematy jednostkowe cierpiącego człowieka, ale również historię całego 
narodu.  Zasadniczo  zmienił  wymowę  biblijnej  księgi  przez  swobodne  łączenie  wątków 
starotestamentalnych z eschatologią nowotestamentalną – tym samym pragnął czytelnika nie 
tylko zaznajomić z treścią pierwowzoru, ale także i dać komentarz objaśniający sens cierpień 
ludzkich  w  perspektywie  męki,  śmierci  i  zmartwychwstania  Chrystusa38.  Ten  sam  autor 
zrymował również  Księgę Lamentacji – jego  Treny Hieremiaszowe  (wyd. w 1705r.) miały 
ostrzegać nasz naród przed zbliżającą się zagładą, a jednocześnie wzywać do pokuty.

Kolejna  XVII-wieczna  parafraza  starotestamentalna  - Tobiasz  wyzwolony (1683r.) 
Stanisława Herakliusza  Lubomirskiego -  opatrzona została  różnorodnymi  komentarzami  o 
funkcji przede wszystkim pouczającej, a zasadniczą ideą dzieła była zachęta do pobożności, 
gwarantującej osiągnięcie w życiu szczęścia.

Powracały też wątki biblijnych kobiet – przede wszystkim dzielnej Judyty, która nie 
zawahała się przed czynem wymagającym wyjątkowej odwagi – Wacław Potocki zrymował 
jej dzieje (Judyta 1652r.), by – jak pisał – zawstydzić polską szlachtę uciekającą w popłochu 
przed wojskami Chmielnickiego39.

Temat biblijnej Estery poruszali twórcy tacy, jak wspomniany już Wojciech Stanisław 
Chróściński  (Aman  od  Asswerusa...  1745r.)  i  Jan  Kajetan  Jabłonowski,  który  zrymował 
opowieść  o  losach  trzech  biblijnych  kobiet  –  w  1747  roku  wydał  Księgi  Ester,  Judyt,  
Zuzanny, z Pisma Świętego wybrane, na polski wiersz przetłumaczone40. Dzieła te pochodzą 
co prawda ze stulecia XVIII-go, ale genetycznie tkwią w barokowej recepcji Pisma Świętego. 
Ich głównym celem był szeroko rozumiany dydaktyzm i moralizatorstwo.

W metodzie pracy pisarzy czerpiących natchnienie ze Starego Testamentu zauważyć 
można pewną prawidłowość – parafraza ksiąg typowo fabularnych (np. Judyty,  Estery czy 
Tobiasza)  często  przybierała  formę  romansu  religijnego,  natomiast  ksiąg  afabularnych  – 
literackiego przekładu. 

Przykładem  tych  drugich  była  Księga  Przysłów -  w  1623  r.  poeta  ariański  Józef 
Domaniewski  wydał  Przypowieści Salomonowe.  Utwór wiernie  oddaje przesłanie  biblijnej 
księgi. Autor zaczerpnął z pierwowzoru układ dzieła, jego formę literacką, słownictwo oraz 
środki  stylistyczne.  W większości  tekst  jedynie  rymował,  nie  zmieniając  jego pierwotnej 
wymowy,  ani  nie  dopisując  do  niej  nic  od  siebie,  co  świadczy o  szacunku  wobec  sfery 
sacrum. Dążąc do precyzji, a jednocześnie i ascetyzmu słowa, Józef Domaniewski rymował 

37 Szczegółowo  historię  poszczególnych  postaci  biblijnych  w kulturze  europejskiej  omawia  książka Martina 
Bociana, Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze,  
muzyce i sztukach plastycznych, przekł. Juliusz Zychowicz, Kraków 2000.
38 Tekst  ten  (oraz  inne  parafrazy  z  XVII  i  XVIII  wieku)  omawiam  w  książce:  Od  Biblii  do  literatury.  
Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu, Kraków, Collegium Columbinum 2003.
39 Por. Wacław Potocki, Judyta [w:] J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, wyd. A. Bruckner, Lwów 1911, t. II, s. 
93.
40 Por. Małgorzata Krzysztofik, op. cit., s.318-326.
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zwięźle  i  trafnie;  wiernie  oddawał  sens  wzorca,  a  w swojej  metodzie  twórczej  był  bliski 
renesansowej recepcji Biblii41. 

Inna  afabularna  księga  Starego  Testamentu -  Księga  Koheleta,  została  genialnie 
zrymowana przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (Eklezjastes – wyd. w 1702 r., data 
powstania  sporna).  Hermetyczny  język  wzorca  broni  się  przed  wszelkimi  odautorskimi 
wstawkami,  które mogłyby jedynie zniszczyć jego piękno. Lubomirski dał w  Eklezjastesie 
przykład wyjątkowej wierności wobec litery Pisma, nic nie dodawał, nie dopisywał własnych 
komentarzy, w żaden sposób utworu ani nie uwspółcześniał, ani nie polonizował biblijnych 
realiów. Nie komentował  Starego Testamentu Nowym, pomimo że taki typ komentarza był 
bardzo popularny w epoce. Ten rys parafrazy jest szczególnie istotny dla wymowy całości – 
w refleksji starożytnego mędrca brak przecież eschatologii nowotestamentalnej; Kohelet nie 
może  szukać  pocieszenia  w życiu  pośmiertnym,  co  tym bardziej  buduje  dramatyzm  jego 
wywodów  o  daremności  ludzkich  działań  i  ułomności  egzystencji.  Wymowa  parafrazy, 
obsesyjnie obrazującej marność i przemijanie świata, genialnie współbrzmiała z wanitatywną 
ideologią epoki, wyrażoną również w poezji nurtu medytacyjnego (metafizycznego).

Siedemnastowieczna  literatura  piękna  w  wykorzystywała  także  biblijne  symbole  i 
alegorie,  czego  interesującym  przykładem  jest  twórczość  poety  ariańskiego  -  Zbigniewa 
Morsztyna.  W  Emblematach poruszał  on  problematykę  miłości  Boga  do  człowieka  oraz 
poszukiwania  w doczesnym istnieniu  sensu życia,  którego spełnieniem może  być  dopiero 
wieczna szczęśliwość w niebie. Bohaterem emblematów jest człowiek - każdy, medytujący 
nad szybko  mijającym czasem,  dostrzegający  ułudę  ziemskich  dóbr,  pragnący głębokiego 
oczyszczenia serca oraz żywiący tęsknotę za osobową relacją z Bogiem. Zbigniew Morsztyn 
nawiązał  w  emblematach  do  alegorycznej  interpretacji  Pieśni  nad  pieśniami,  co  w 
zasadniczym stopniu ubogaciło wymowę zbioru.

W dobie baroku nie malała popularność Księgi Psalmów - na tle staropolskich parafraz 
szczególne miejsce znajduje Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego wydana w 1695r. 
Fenomen  tego  zbiorku  trzydziestu  sześciu  psalmów  polega  na  tym,  że  autor  nie  tyle 
parafrazował  tekst  kanoniczny,  co pragnął  dać Polakom ich  własne psalmy – mówiące  o 
naszej historii  (np.  Psalm V Dobrodziejstwa Boskie nad Koroną Polską wylicza),  kulturze 
szlacheckiej,  naszym  królu,  o  wydarzeniach  zarówno  jednostkowych  (wplatał  wątki 
biograficzne – np. Psalm XX Dzięka prywatna za dobrodziejstwa Boskie, gdzie autor dziękuje 
za potomka, którego doczekał się po wielu latach bezpłodnego małżeństwa), jak i doniosłych 
dla  całego świata  chrześcijańskiego (np.  Psalm XV Lament  Kościoła Bożego na inwazyją  
turecką czy Psalm XXIV Pamiątka odsieczy Wiedniowi danej r. P. 1683 dnia 13 Septembra - 
upamiętniający wiktorię wiedeńską). W tym zbiorze,  imitującym styl biblijnego psalmisty, 
zarysowuje  się  ideologia  Rzeczypospolitej  jako  narodu  wybranego,  będącego  pod  opieką 
Boga, a przeznaczonego do obrony wolności i chrześcijaństwa w całej Europie – koncepcja 
przedmurza chrześcijaństwa.  

Ówczesna  szkolna  scena  teatralna  zarówno  na  zachodzie  Europy,  jak  i  w 
Rzeczypospolitej  popularyzowała  wątki  i  tematy  religijne,  które  u  nas  stanowiły  prawie 
połowę repertuaru dramatycznego kolegiów jezuickich. Setki utworów poświęcone były życiu 
patriarchów  i  proroków  starotestamentalnych  oraz  postaciom  z  Nowego  Testamentu: 
Chrystusowi,  Maryi,  apostołom.  Unikano  tematów  Judyty  i  Zuzanny,  wprowadzających 
wątek erotyczny. Teatr jezuicki przyswoił wiele form z epok wcześniejszych (jak np. misteria 
i  moralitety);  grywano  pastorałki,  pasje,  przedstawienia  o  tematyce  paschalnej, 
eucharystycznej, a także dotyczące kultu świętych. Wiele tekstów skupiało się na zagadnieniu 
grzechu i winy. Celem tych przedstawień była szeroko rozumiana katecheza posoborowa42.

41 W najbliższym czasie ukaże się drukiem zarówno tekst Przypowieści Salomonowych, jak i komentarz do nich 
mojego autorstwa pt.: Ze staropolskich parafraz biblijnych. Przypowieści Salomonowe Józefa Domaniewskiego.
42 Por.: Dramat i teatr religijny w Polsce, red. Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek, Lublin 1991.
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Barokowa  recepcja  Nowego  Testamentu zauważalna  jest  w  poezji  43,  do  której 
przeniknęły  wątki  Jezusa  Dzieciątka,  Męki  Pańskiej,  Matki  Bożej.  Bujnie  rozwijała  się 
kolęda, tworząc w liryce polskiej nową estetykę i klimat – macierzyńskiego ciepła, bliskości, 
czułości  Maryi,  z troską pochylającej  się nad maleńkim, bezradnym Dzieckiem (np. zbiór 
kolęd  Symfonie anielskie Jana Żabczyca  z 1630r.,  z tego samego roku  Kolebka Jezusowa 
Kaspra Twardowskiego czy z  początku stulecia  Stanisława Grochowskiego  Wirydarz  abo 
kwiatki  rymów  duchownych  o  dziecięciu  Panu  Jezusie  na  chwalebne  narodzenie  jego – 
1607r). Niektóre z tych tekstów są popularne do dziś.

Interesującym  zjawiskiem  literackim  w  całej  Europie  doby  baroku  był  obszerny 
poemat epicki ukazujący życie, mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – tzw. 
mesjada.  Gatunek  ten  był  reprezentowany  np.  przez  twórców  takich,  jak:  Abraham 
Rożniatowski  (Pamiątka  krwawej  ofiary…  –  1610r.),  Walenty  Odymalski  (Świata 
naprawionego od Jezusa… historyjej… ksiąg dziesięcioro – 1671r.), Wacław Potocki (Nowy 
zaciąg… -  1679r.).  Mesjady  XVII-wieczne  nawiązywały  w różnym  stopniu  nie  tylko  do 
przekazu  biblijnego,  ale  również  i  apokryfów,  a  opatrzone  były  dodatkami  o  charakterze 
medytacyjnym i refleksyjnym.

Tematyka Męki Pańskiej, obecna także w tekstach lirycznych stulecia, służyła różnym 
celom:  budzeniu  religinych  uczuć,  medytacji  nad  mądrością  Słowa,  poetyckiej  egzegezie 
Pisma Świętego44. Zbiorem pod wieloma względami wyjątkowym oraz oryginalnym na tym 
tle są niewątpliwie Poezje postu świętego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, stanowiące 
błyskotliwe  medytacje  nad  perykopami  ewangelicznymi,  mówiącymi  o  męce,  śmierci  i 
zmartwychwstaniu Chrystusa45. Poeta zastanawia się w nich nad najgłębszymi tajemnicami 
wiary,  które kontempluje z wyjątkową błyskotliwością,  odkrywając tym samym bogactwo 
znaczeń  Ewangelii. Pisząc o poszczególnych etapach Męki Pańskiej, nawiązuje do  Starego 
Testamentu,  w  którym  szuka  głębszego  zrozumienia  wydarzeń  Wielkiego  Tygodnia;  na 
przykład słowa Piłata „Ecce Homo”46, przywodzą na myśl przesłanie  Księgi Rodzaju, gdzie 
czytamy o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga47. Rozważanie na ten temat 
poeta konkluduje słowami:
 „Zmięszawszy z człowieczeństwem Twoje Bóstwo razem, 
Że on Twym być nie umie, Tyś jego obrazem”.48

W poezji polskiej omawianego okresu zdarzały się też zupełnie inne nawiązania do 
motywów pasyjnych  – mam na myśli  staropolskie trawestacje  tekstów sakralnych służące 
doraźnym celom politycznym49.

Lista pisarzy barokowych czerpiących natchnienie z  Pisma Świętego jest oczywiście 
znacznie  obszerniejsza  (niestety  nie  sposób  na  tym  miejscu  wymienić  ich  wszystkich). 
Cennym świadectwem nawiązania  do tradycji  biblijnej  jest  spuścizna  literacka  Sebastiana 
Grabowieckiego,  który  centralnym  tematem  swej  poezji  uczynił  zagadnienie  wzajemnej 

43 Na temat XVII-wiecznej poezji religijnej por. Jadwiga Solołowska,  Jesteś, któryś jest, wieczny, niepojęty…  
Człowiek wobec Boga w poezji polskiego baroku [w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, 
KUL, 1983.
44 Por. Janina Stręciwilk CP, Męka Pańska w polskiej literaturze barokowej [w:] Męka Chrystusa wczoraj i dziś, 
red. H. D. Wojtysko CP, J. J.Kopeć CP, Lublin, 1981.
45 Por. komentarz Adama Karpińskiego do zbioru w: Stanisław Herakliusz Lubomirski, Poezje zebrane, Tom II, 
Komentarze, Warszawa 1996, s. 51-53.
46 Por. J 19,5.
47 Por. Rdz 1,27.
48 Stanisław Herakliusz Lubomirski,  Żeś nas swoim obrazem chciał  mieć,  wieczny Boże [w:]  Z głębokości... 
Antologia polskiej modlitwy poetyckiej, oprac. A. Jastrzębski, A. Podsiad, tom I, Warszawa 1974, s. 166.
49 Por. Janina Stręciwilk CP, Męka Pańska w polskiej literaturze barokowej [w:] Męka Chrystusa wczoraj i dziś, 
red. H. D. Wojtysko CP, J. J.Kopeć CP, Lublin, 1981, s.115-116; por. również: M. Krzysztofik, M. Garbacz, 
XVIII-wieczna wieczna trawestacja Ewangelii przeciwko królowi Leszczyńskiemu [w:] „Studia Kieleckie”, Seria 
Filologiczna, Kielce 2001, nr 3, s. 31-35.
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relacji człowieka i Boga. Ten fakt w zasadniczym stopniu wpływa na dojrzałą interpretację 
jego  poezji,  ponieważ,  jak  pisze  Jadwiga  Sokołowska:  „Nie  sposób  pojąć  tych  trudnych 
wierszy do końca, jeśli się chce zgłębić ich sens z pozycji wyłącznie pozachrześcijańskich. 
Bez znajomości doktryny chrześcijańskiej stają się one absurdalne”50. Dopiero w kontekście 
biblijnym liryki Grabowieckiego objawiają całą pełnię i różnorodność znaczeń.

U  schyłku  baroku  do  głosu  w  poezji  doszły  tematy  eschatologiczne  –  lęk  przed 
sprawami ostatecznymi,  opisy piekła i wstrząsającej męki potępionych, które służyć miały 
medytacyjnej  refleksji  nad  kresem  oraz  sensem  życia  doczesnego  (np.  Klemensa 
Bolesławiusza Przeraźliwe echo trąby ostatecznej z 1670r.)

Ten  krótki,  siłą  rzeczy  fragmentaryczny,  przegląd  tekstów  literatury  staropolskiej 
związanej  w różnym stopniu z  Bibią pozwala na wysunięcie  przynajmniej  kilku istotnych 
wniosków  dotyczących  kulturotwórczej  roli  Pisma  Świętego w  omawianym  okresie.  Na 
podkreślenie  zasługuje fakt  podstawowy – mianowicie  nawet  w tych  dziełach  literackich, 
które bezpośrednio do Biblii się nie odwołują, jest ona najważniejszym wzorcem moralnym, 
bo przecież  pisarze  staropolscy oceniają  świat  w oparciu  o dekalog.  Staropolska  recepcja 
Pisma Świętego jest bardzo różnorodna i bogata: zauważamy obecność Biblii we wszystkich 
rodzajach literackich (liryce, epice i dramacie) oraz w licznych gatunkach, a dzieła na niej 
oparte  pełnią  rozmaite  funkcje.  Nawiązania  do  Księgi  ksiąg  są  zarówno  bezpośrednie 
(powtórzone wątki, tematy,  obrazy, symbolika, topika), jak i pośrednie (zjawisko stylizacji 
biblijnej, etyka czy hierarchia wartości obecna w tekstach). Myśliciele, pisarze i poeci epok 
dawnych  odkrywają  i  interpretują  bogactwo  Pisma  Świętego na  wielu  poziomach  – 
dosłownym, moralnym, alegorycznym i anagogicznym51. Tradycja biblijna buduje staropolski 
model  wypowiedzi  literackiej,  wrażliwości  estetycznej,  współtworzy  kulturę  przekładu  i 
parafrazy. Recepcja Pisma Świętego jest jednocześnie ściśle związana z sytuacją społeczno – 
polityczną  naszego  narodu,  który  sensu  wydarzeń  z  własnej  historii  poszukuje  w 
uniwersalnym przesłaniu Księgi. Staropolska lektura  Biblii jest też na wskroś osobista,  bo 
pisarze, postawieni przed trudnymi doświadczeniami życiowymi, właśnie w mądrości i blasku 
Słowa szukają akceptacji tajemnicy istnienia. 

Dzięki  swemu  bogactwu  i  różnorodności  tradycja  staropolskiego  czytania  Biblii 
otwiera się na epoki późniejsze, które również w Piśmie Świętym będą szukać odpowiedzi na 
pytania podstawowe, a zarazem najtrudniejsze, pytania o sens życia,  cierpienia,  śmierci,  o 
wartość  człowieczeństwa.  Postawi  je  zarówno nasz  wielki  romantyczny  mesjanizm,  jak  i 
Młoda  Polska,  jak  cała  przerażona  i  zalękniona  literatura  wojny i  okupacji,  jak  wreszcie 
ciepła, pełna miłości oraz akceptacji istnienia poezja księdza Jana Twardowskiego. 
Bez  znajomości  Pisma  Świętego nie  zrozumiemy  tej  tradycji,  a  wszelkie  próby  jej 
interpretacji okażą się zawsze połowiczne i niewystarczające. 
 

50 Jadwiga Solołowska, Jesteś, któryś jest, wieczny, niepojęty… Człowiek wobec Boga w poezji polskiego baroku 
[w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, KUL, 1983, s.89.
51 Szerzej omawiam to zagadnienie w książce  Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z  
ksiąg Starego Testamentu, Kraków 2003, s. 343 – 348.
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