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Małgorzata Krzysztofik: Zrozumieć siebie i świat poprzez Biblię – staropolska lektura Pisma 
Świętego na wybranych przykładach

Obecna literaturze pięknej staropolska lektura  Biblii,  bogata w swej różnorodności, 
wciąż  jeszcze  nie  została  w  pełni  opracowana  naukowo.  Pomimo  że  literaturoznawcy 
zwracali  uwagę  na  sposoby  obecności  Pisma  Świętego w  tekście  literackim,  analizowali 
utwory religijne poszczególnych pisarzy, omawiali gatunki związane z  Biblią lub z niej się 
wywodzące oraz wielorakie wymiary sacrum w kulturze, istnieje pilna potrzeba prowadzenia 
dalszych  prac  badawczych  nad  znaczeniem tradycji  biblijnej  w kulturze  polskiej.  Z  tego 
względu szkic niniejszy, będący przyczynkiem do powstałej literatury przedmiotu, stanowi jej 
skromne uzupełnienie, z racji swych rozmiarów jedynie sygnalizujące pewne zjawiska oraz 
prowokujące do dyskusji nad nimi. Zarazem stawia sobie za cel wydobycie oraz omówienie 
charakterystycznej cechy staropolskiej percepcji świata i człowieka – percepcji dokonującej 
się  poprzez  Biblię,  a  w konsekwencji  wynikającą  z  niej  metafizykę,  etykę,  historiozofię, 
eschatologię.  Ranga tego problemu jest nie do przecenienia –  Pismo Święte to przecież w 
omawianej  dobie  autorytet  najwyższy,  niepodważalny,  a  zarazem  jedyny,  który  na  skalę 
nieporównywalną  z  jakimkolwiek  innym  wzorcem  bądź  prądem  kulturowym  buduje 
światopogląd twórców. Żadna inna tradycja (nawet wielbiony przez renesans antyk grecko-
rzymski)  nie  zakorzenia  się  w tak  specyficzny sposób w literaturze,  jak właśnie  tradycja 
biblijna; wszystkie aspekty istnienia są filtrowane poprzez Biblię i z nią konfrontowane, stają 
zawsze <<wobec>> niej, wchodzą z nią w dialog jedyny w swoim rodzaju. Konsekwencją 
tego dialogu jest wyjaśnianie świata i człowieka przez kontekst biblijny – co więcej, literatura 
staropolska pokazuje prawdę o tym, że bez tego kontekstu wszelkie  próby odpowiedzi na 
podstawowe pytania metafizyczne są albo cząstkowe, niewystarczające, albo stają się wręcz 
niemożliwe.  Człowiek  nie  zrozumie  świata  bez  Biblii;  naród  bez  Pisma  Świętego nie 
zrozumie  własnej  historii;  istota  ludzka  bez  odwołania  do  Słowa  nie  podoła  próbom 
wyjaśnienia sensu swego istnienia, cierpienia, miłości, wreszcie śmierci.

Pytania  o  absolutny  początek  wszechrzeczy  wiodą  staropolskich  pisarzy  do  opisu 
stworzenia  świata  i  człowieka  zawartego  w  Księdze  Rodzaju1 -  istniejący  poza  czasem, 
transcendentny, absolutnie wolny, niczym nie przymuszony i nieogarnięty ludzkim umysłem 
Bóg dokonuje słowem aktu kreacji; creatio ex nihilo objawia Jego potęgę, moc oraz piękno. 
W Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego czytamy:
„Zechciał,  kiedy chciał  i  jako chciał:  za wymówieniem słowa Jego stanęła  tak ogromna  machina  niebios  i 
ziemie.
Nie z materyjej, ale bez materyjej: chyba że był rzemięślnik materyją, albo materyja rzemięślnikiem.
Skąd  nie  tylko  wizerunk  mamy  wszechmocności  Jego:  ale  też  i  pojąć  łatwo  dziwną  mądrość  i  niepojęte 
misterstwo”2.
Refleksja poety uzmysławia prawdę zasadniczą, której konsekwencje są podstawą całego jego 
światopoglądu – makrokosmos nie wyłonił się ani z chaosu, ani nie jest dziełem przypadku, 
ale ma początek w stwórczym akcie miłosiernego Boga, źródła i dawcy życia,  z miłością 
pochylającego się nad człowiekiem i ofiarowującego mu Ziemię jako miejsce zamieszkania. 

1 Por.: Jacek Salij,  Znaczenie biblijnej nauki o stworzeniu świata dla kultury europejskiej [w:] Biblia a kultura 
Europy, tom I, Łódź 1992, s. 9-16.
2 Wespazjan Kochowski,  Utwory poetyckie, oprac. Maria Eustachiewicz, Wrocław 1991, BN I Nr 92, s. 369 – 
fragment Psalmu 1.
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Na takim przekonaniu  można  bezpiecznie  budować  koncepcję  człowieczeństwa  będącego 
zawsze w relacji wobec Osoby najwyższej. 
Myśl o przestrzennych wymiarach i granicach wszechświata skłania do pokornego uznania 
ogromu dzieła stworzenia oraz małości  zanurzonego w nim człowieka.  Kosmiczna optyka 
relatywizuje  przekonanie  o  potędze  jednostki  ludzkiej,  dlatego  Zbigniew  Morsztyn  w 
Emblematach wyznaje:
„Świat jest u Boga tylko punkcik mały.
Kiedy byś stanąć mógł na której gwiaździe,
Widziałbyś, w jakim to malutkim gniaździe
Tak barzo ludzie się rozpościerają.”3 
Wyznanie to ma źródło w Księdze mądrości, gdzie czytamy:
„Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali,
kropla rosy porannej, co spadła na ziemię”4.

Pytanie o pierwszą przyczynę bytu wiedzie staropolskich pisarzy do tradycji biblijnej, 
a  przecież  jest  zagadnieniem  fundamentalnym,  z  którego  wynikają  odpowiedzi  na 
egzystencjalne  pytania  kolejne.  Staje  się  tym  samym  podstawą  jakichkolwiek  dalszych 
medytacji  nad  światem  oraz  człowiekiem;  punktem  centralnym,  z  którego  wyłaniają  się 
krańcowo różne literackie wizje makro- i mikrokosmosu. 
Tak jest na przykład z obrazem świata u Mikołaja Reja i Sępa Szarzyńskiego. Oba powstają w 
wyniku  lektury  Pisma  Świętego,  wiodącej  pisarzy  do  całkowicie  odmiennej  interpretacji 
przestrzeni doświadczenia fizycznego i metafizycznego. 
Pierwsze rozdziały Żywota człowieka poczciwego... noszące znamienne tytuły: „Jako i przecz  
Pan Bóg raczył świat stworzyć i człowieka; Jako a przecz Pan stworzyć raczył człowieka;  
Przecz czart zwiódł człowieka; Jako i w jakiej rozności naród ludzki rozmnażał się na ziemi;  
Jako Pan Bóg, obaczywszy rozność przyrodzenia ludzkiego, i rozumem, i przykazaniem swym  
ozdobić  i  przestrzegać  go  raczył;  Jako  Pan,  podpierając  rozumu,  dał  jeszcze  k  temu  
przykazanie  swoje nie  stanowią  jedynie  wstępu  do  lektury,  ale  jej  absolutnie  konieczny 
fundament, na którym oparty jest i z którego wynika cały ład istnienia. Autor wyznaje:
„Bóg wszechmogący,  którego  sprawy,  sądy  a  na  wszem dziwne  postępki  są  ani  rozmierzone,  ani  żadnym 
rozumem ogarnione być mogą, gdy raczył świat stworzyć, to jest ziemię, niebo, morza i ine przypadłości na  
niebie i na ziemi, której  dziwnej sprawie żadne się oko przypatrzyć  ani żadny rozum przydziwować się nie  
może, a wszytko to, cokolwiek oczyma swymi widzieć i rozumem rozeznać możemy, to stworzyć raczył ku czci  
a ku chwale swojej.”5

Mikołaj Rej nie stawia pytania o istnienie Boga, świat widzialny to najlepszy dowód Jego 
wszechmocy,  potęgi,  mądrości  oraz  miłosierdzia.  Biblia od  początku  i  bez  zastrzeżeń 
wyjaśnia  w  Żywocie  człowieka  poczciwego...  najważniejsze  zagadnienia  egzystencjalne  – 
genezę  makrokosmosu,  bogactwo  form  życia,  kondycję  natury  ludzkiej,  przyczynę 
śmiertelności  stworzeń.  Istnieje  niezmierzony  człowieczym  rozumem  Bóg,  jest  jasne 
kryterium dobra i zła, są przykazania, jest życie i śmierć, życie doczesne i wieczne, śmierć 
doczesna  i  wieczna  –  wszystko  proste,  jasne,  oczywiste;  porządek  metafizyczny  a priori 
współistniejący  z  porządkiem  etycznym,  dwa  nierozerwalne  porządki  istnienia.  W  takim 
świecie nie ma miejsca ani na laicyzację, ani na moralny relatywizm, ani na nihilizm - etyka 
otrzymała już u zarania dziejów najwyższą instancję odwoławczą (Bóg jako źródło i cel), a 
życie  od początku nabrało sensu.  Jedynie na takiej  podstawie autor może zbudować swój 
renesansowy  optymizm  –  on  nigdy  nie  każe  swojemu  czytelnikowi  iść  „po  złote  runo 

3 Zbigniew Morsztyn,  Wybór wierszy,  oprac.  Janusz Pelc, Wrocław  1975, BN I Nr 215, s. 323 – fragment 
emblematu 67.
4 Mdr 11,22 w tłum. Biblii Tysiąclecia, Poznań-Warszawa 1982.
5 Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1956, BN I, Nr 152, s. 17.
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nicości”6, nigdy nie wątpi w nieśmiertelność duszy7, nie popada w rozpacz nawet w obliczu 
śmierci, którą <<oswaja>> tak, jak żaden inny staropolski pisarz, wreszcie kocha świat do 
tego stopnia, że w najprostszych życiowych czynnościach odnajduje radość i sens (por. np. 
opisy  kiszenia  ogórków,  suszenia  grzybów  na  zimę  itp.).  Z  porządku  metafizycznego 
wypływa  absolutny  ład,  piękno,  harmonia  i  dobro  świata;  fundowany  na  nim  porządek 
etyczny gwarantuje ład, piękno i harmonię wnętrza ludzkiego, a co za tym idzie – poczucie 
sensu oraz pełnię szczęścia doczesnego i gwarancję wiecznego. Człowieka nie będą cieszyły 
ani cztery pory roku, ani „rozkosze a gospodarstwa”, jeżeli nie będzie miał uporządkowanego 
wnętrza; on sam pracuje na własne szczęście, lub ulegając grzechom, skraca swój żywot i 
unieszczęśliwia siebie oraz innych. Dlatego wyjaśniając czytelnikowi swój świat, tak wiele 
miejsca poświęca Mikołaj Rej zagadnieniom etycznym8:
„Patrzże  zasię  między zacniejszymi,  jakie  niebezpieczeństwa,  jakie  zwady,  jakie  burdy,  wojny  a  przy  tym 
opilstwa,  obżarstwa,  frasunki,  prawa,  trudności!  Azaż  też to żywota  mało ukrócić  może?  A mniemasz, aby 
gniew zajątrzony mało przyrodzenia zgwałcił i żywota ukrócił?”9 

Zbudowany na  lekturze  Pisma Świętego jasny system wartości  i  ocen,  nakazujący 
unikanie grzechów głównych10, postulujący życie według ośmiu błogosławieństw z Kazania 
na  Górze11,  wreszcie  zalecający  głęboką  w  swej  prostocie  modlitwę  Ojcze  nasz12,  jest 
egzemplifikacją  prawdy  o  szczęściu  płynącym  z  przeżywania  doczesności  w  kontekście 
wieczności. Dopiero w tej perspektywie wszystkie, nawet najprostsze zajęcia gospodarskie, z 
wyjątkową  pasją  i  drobiazgowością  opisane  przez  autora,  otrzymują  sens,  bo  piękny, 
harmonijny  świat  doczesny  prowadzi  do  wiecznej  ojczyzny  w  niebie.  Praca  staje  się 
wypełnieniem woli Boga, by czynić sobie ziemię poddaną, przynosi radość jedyną wyjątkową 
(częste u autora sformułowania:  „azaż nie rozkosz do siana się przejeździć”13,  „azaż mała 
rozkosz, kto ma lasy albo łowiska, z rozmaitym się źwierzem nagonić14, „azaż nie rozkosz, 
gdy  ono  wszytko,  coś  na  wiosnę  robił,  kopał,  nadobnieć  doźrzeje  a  poroście?15)  oraz 
wymierny zysk  (jako że praktyczny Rej  wszystko umie przeliczyć  na pieniądze).  Lektura 
Biblii stanowi dla  renesansowego pisarza  jedyny punkt  wyjścia  do rozważań nad sensem 
istnienia makro- i mikrokosmosu, a zarazem jedyny i ostateczny punkt dojścia. Tu znajdują 
wyjaśnienie  wszystkie  kwestie  ontologiczne,  etyczne,  eschatologiczne;  stąd  płynie  jasna 
nauka,  jak  żyć,  kochać,  pracować,  wreszcie  jak  umierać;  jak  poprzez  doświadczenie 
wyjątkowo umiłowanej doczesności przekroczyć próg nieśmiertelności.

Na  lekturze  Pisma  Świętego również  Mikołaj  Sęp  Szarzyński  buduje  obraz 
makrokosmosu zawarty w cyklu sonetów – jakże krańcowo odmienny od Rejowego. Dla obu 
autorów  wspólny  jest  punkt  wyjścia,  czyli  pierwsza  przyczyna  bytu  (niekwestionowana 
pewność istnienia Boga Stwórcy makrokosmosu) oraz punkt dojścia - ojczyzna niebieska, ale 
zasadniczo odmienna jest droga prowadząca do szczęścia wiecznego. 

6 Zbigniew Herbert, fragment Przesłania Pana Cogito: „Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu/ po złote runo 
nicości twoją ostatnią nagrodę” [w:]  Poezja naszego wieku. Antologia wierszy publikowanych po 1918 roku, 
wybór i oprac. Witold Kaliński, Warszawa 1989, s. 394.
7 Por. Mikołaj Rej, op. cit., s. 27.
8 Por.  np.  rozdziały  zatytułowane:  Szara  pycha  jako  szkodliwa;  Jako  poćciwy  człowiek  zazdrość  w  sobie 
hamować ma; Jako łakomstwo jest szkodliwy przypadek i jako się go poćciwy przestrzegać ma...; W opilstwie  
czas marnie ginie poćciwemu; Wszytki grzechy śmiertelne gniew w sobie zamyka.
9 Mikołaj Rej, op. cit.,  s. 496.
10 Por. rozdział „Siedm śmiertelnych grzechów jako żywot psują” - ibidem, s.496-498.
11 Por. rozdziały: Kto jest prawie błogosławiony a prawą drogą chodzi; Ubogi w duchu; Cichy; Błogosławiony  
zasmucony; Uciążony krzywdą; Miłosierny; Serca czystego; Pacificus; Uciśniony dla sprawiedliwości  - ibidem, 
s. 442-453.
12 Por. O co mamy prosić Ojca swego Niebieskiego - ibidem, s. 46-47.
13 Ibidem, s. 364.
14 Ibidem, s. 367.
15 Ibidem, s.362.
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W przeciwieństwie  do  Rejowego  konkretu,  Sępowa  poetyka  przenosi  czytelnika  w  sferę 
abstrakcji:
„Świat Sępa jest światem pierwszego dnia stworzenia. Światem tym rządzą dychotomie: pokój, sprawiedliwość 
– byt podniebny, bojowanie; wieczna i prawa piękność – rzeczy, które i mienić, i muszą się psować; dusza –  
ciało; srogi hetman ciemności – król powszechny; opozycje można mnożyć”16.
Tradycja  biblijna,  stanowiąca  podstawę  medytacji  egzystencjalnej,  wiedzie  poetę  do 
przekonania o potrzebie walki ze światem jako synonimem ponętnych marności dążących do 
zniszczenia człowieka; życie staje się polem bitwy o stawkę najwyższą – zbawienie wieczne:
„Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności 
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie”17.
Świat  nabiera  przez  to  znaczenia  pejoratywnego,  gdyż  nieustannie  i  na  różne  sposoby 
odwodzi istotę ludzką od Boga. Kojarzy się zarazem z tym, co ziemskie, doczesne, a więc 
przemijające,  nietrwałe,  złudne,  oszukańcze,  zwodnicze.  Ma  cały  repertuar  pokus  (złoto, 
sława,  władza,  rozkosz,  „stworzone piękne  oblicze”18),  wobec których  „wątły,  niebaczny, 
rozdwojony w sobie” człowiek staje kompletnie  bezradny,  dlatego powierza siebie opiece 
Boskiej.  Przestrzeń  doświadczenia  egzystencjalnego  otrzymuje  rys  tragiczny  w  swym 
wymiarze - ze światem homo meditans musi walczyć (mówi o tym już sam tytuł sonetu IV: O 
wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem), ale nie ma dostatecznej siły, 
stąd  pogrążony  w lęku  związanym  z  „błędami  młodości”  i  obsesją  potępienia,  przeżywa 
swoje  istnienie  jako  pasmo  wysiłku,  trudu,  cierpienia,  nędzy,  marności.  Prezentowany 
przezeń system etyczny, wymagający doskonałości, nie oferuje drogi łatwej czy pośredniej. 
Ontyczna pewność istnienia Boga nie wiedzie ani do radości, ani do pokoju. Opisany przez 
cały system pojęć abstrakcyjnych Sępowy świat to przeszkoda, a nie,  jak to było  u Reja,  
droga  do  Stwórcy.  Szarzyński  nie  dostrzegł  w  świecie  tego,  co  zobaczył  w  nim  Rej  – 
harmonii,  piękna,  dobra.  Rej  nie boi  się świata  ani  przed nim nie ucieka,  bo go kocha,  i 
absolutnie  nie  przyszłoby mu na  myśl,  że  ta  miłość  może odwieść  go od Boga.  Poprzez 
konieczne zanurzenie w konkretnym doświadczeniu codzienności, sięga wieczności, dlatego 
nie  boi  się  liczyć,  ile  szlachcic  zarobi  na  wyhodowanej  owcy,  wieprzu19,  a  zarazem 
przestrzegać go, by nie oddawał się zazdrości, pijaństwu czy gniewowi. Sęp przeciwnie - nie 
dostrzega religijnego wymiaru dóbr ziemskich. 
Te różne postawy łączy w jedno poeta współczesny Jan Twardowski, którego medytacja nad 
mądrością Słowa wiedzie do stwierdzenia:
„Zbliża mnie do Ciebie 
to co Cię oddala”20.
Niezależnie od tego, czy staropolski świat jawi się w tekstach literackich jako harmonia, ład 
piękno,  czy  pełne  pokus  pole  walki,  punktem  wyjścia  jest  dla  niego  tradycja  biblijna, 
odpowiadająca na pytanie o początek, łaskę, grzech, życie i śmierć oraz przez to nadająca 
podstawowy sens istnieniu, stanowiącemu przejaw stwórczego aktu Boga.

Poprzez  kontekst  Pisma  Świętego pisarze  komentują  oraz  interpretują  dzieje 
Rzeczypospolitej - tak czyni na przykład ks. Piotr Skarga, Wespazjan Kochowski, Wojciech 
Stanisław  Chróściński  czy  Wacław  Potocki,  dla  których  Biblia jest  Księgą  nieustannie 
uaktualniającą swe uniwersalne przesłanie. 

Historiozofia  Kazań  sejmowych ks.  Piotra  Skargi  zbudowana  jest  na  paralelizmie 
losów Polski  oraz starożytnego Izraela,  którego dzieje  służą  jako egzemplifikacja  prawdy 

16 Maciej Zaleski, Człowiek zbuntowany. O poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego [w:] Polska liryka religijna, red. 
Stefan Sawicki, Piotr Nowaczyński, Lublin 1983, s. 69-70.
17 Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje, wstęp i oprac. Janusz Gruchała, Kraków 1997, s. 72.
18 Por. ibidem, s. 73.
19 Por. Mikołaj Rej, op. cit., s. 361.
20 Ks. Jan Twardowski, Wiersze, Białystok 1996, s. 234. Cytowany fragment pochodzi z wiersza pt. Zbliżenie.
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zasadniczej  –  naród  kroczący  drogą  Bożych  przykazań  pozostaje  pod  szczególną  opieką 
Stwórcy i nawet w sytuacji zdawałoby się bez wyjścia zwycięża; naród odstępujący od Boga 
ponieść musi niechybną klęskę. Biblijny uniwersalizm sprawia, że nie ma takiej sytuacji bądź 
wydarzenia autorowi współczesnego, którego nie dałoby się do  Pisma Świętego odnieść, a 
dzięki temu przewidzieć jego konsekwencji; przykładowo ganiąc szerzące się innowierstwo, 
na poparcie własnych racji kaznodzieja sięga do Starego Testamentu:
„Gdy Samuel ludowi bożemu króla Saula postawił, dał im znać, iż królestwo ono trwać nie miało, jeśliby się za  
obcymi bogami udawać, a jednego Pana Boga prawdziwego odstąpić kiedy mieli.(…). <<Bójcie się – prawi –  
Pana Boga, a służcie Mu z całego serca waszego. Bo jeśli w złości trwać będziecie, i wy, i król wasz zaraz  
poginiecie>>.  Toż się do was mówi Przezacni Panowie, stójcie mocno przy jednej katolickiej  wierze,  która  
jednego Boga w Trójcy jedynego i Chrystusa ukazuje; a królestwo wasze i Rzeczpospolita trwać będzie. A jeśli  
się do innych obcych wiar i do innych Chrystusów fałszywych i próżnych, które heretycy przynoszą, udacie: i  
wy, i król wasz, i z królestwem waszym poginiecie”21.

Ta historiozofia ma wymiar uniwersalny; Biblia jawi się w Kazaniach sejmowych jako 
archetyp  wszelkich  możliwych  wydarzeń  i  sytuacji.  Przykład  Izraela  można  dzięki  temu 
wykorzystać  w funkcji  dydaktyczno-moralizatorskiej,  ponieważ dzieje  Rzeczypospolitej  to 
odzwierciedlenie oraz uaktualnienie historii narodu wybranego. Interpretacja jego losów ma 
posłużyć zatem do podejmowania przez warstwy rządzące właściwych decyzji. Taki sposób 
podejścia  do  problemów  Rzeczypospolitej  schyłku  stulecia  XVI,  przejawiający  się  w 
odnoszeniu  odpowiednich  fragmentów  Pisma  Świętego  do  sytuacji  współczesnej,  jest 
charakterystyczny dla całego cyklu kazań – w obliczu najwyższego autorytetu ks. Skarga, 
prorok swoich czasów, dokonuje surowego rozrachunku ze współczesnością. Nawołując do 
miłości ojczyzny i wyrzeczenia się prywaty, ma po swojej stronie całe bogactwo i mądrość 
Pisma:
„Miłujcie ojczyznę tę swoję i to  Hieruzalem swoje, to jest Koronę tę i Rzeczpospolitą, a mówcie tak z serca z 
Dawidem: <<Jeśli cię zapmnię, ojczyzno miła moja i Hieruzalem moje, niech zapomnię prawice ręki swojej>>. 
(...) O jakie zaklinanie, którym się wiązać macie, abyście nic sobie tak miłego, tak wesołego nie mieli, jako 
dobro Hierozolimy swojej, to jest Rzeczypospolitej i ojczyzny swojej (…).”22

Wydarzenia,  sytuacje,  postacie  biblijne  służą  pisarzom staropolskim jako  kontekst 
interpretacyjny dla historii rozgrywającej się na ich oczach. Haniebne zachowanie szlachty 
pod  Pilawcami23 staje  się  dla  Wacława  Potockiego  powodem do  napisania  wierszowanej 
parafrazy  Księgi  Judyty24.  Opisując  wojska  Holofernesa,  poeta  nawiązuje  do  klęski 
pilawieckiej:
„Potym ich rozum odbieżał i sami 
Jęli gwałtownie pobierać się w nogi (…)
Tak właśnie było nam pod Pilawcami. (…)
Daj też, o Panie, z miłosierdzia twego,
Aby się jaka matrona obrała
A zbawiła nas złego Chmielnickiego.”25

Snując  gorzkie,  ironiczne  refleksje  pod  adresem  szlachty,  mające  ją  zawstydzić  i 
obudzić  ducha  walki,  pisarz  sięga  po  autorytet  niekwestionowany  –  po  biblijne  Słowo, 
obrazujące prawdę o tym,  że nawet w sytuacji  beznadziejnej  Bóg pomaga ufającym Jego 
opiece.  Historiozofia  i  teologia  w losach Rzeczypospolitej  znajdują wspólną  wykładnię  – 
objawiają prawdziwy, najwyższy sens dziejów.

21 Ks. Piotr Skarga,  Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, Mirosław Korolko, Wrocław, 1972, BN I Nr70, 
s.102.
22 Ibidem, s. 37.
23 23  września  1648r.  szlachta  na  wieść  o  nadciągających  oddziałach  ukraińskich  i  posiłkach  tatarskich  
rozpierzchła się po pierwszym starciu, otwierając w ten sposób Chmielnickiemu drogę pod Lwów i Zamość i  
umożliwiając rozprzestrzenienie się powstania na Wołyń i Białoruś.
24 Utwór omawiam w książce: M. Krzysztofik,  Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z  
ksiąg Starego Testamentu, Kraków 2003, s. 51-77.
25 Wacław Potocki, Judyta [w:] J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, wyd. A. Bruckner, Lwów 1911, t. II, s. 93.
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Biblijna  interpretacja  historii  prowadzi  do  popularnego  w  literaturze  staropolskiej 
przekonania o karze, jaka spadnie na naród z powodu jego wykroczeń. Wojciech Stanisław 
Chróściński po sparafrazowaniu Księgi Hioba zwraca się do Korony Polskiej słowami:
„Co ran, co wrzodów mogło być w Jobie,
Wszystkie w tych czasiech świat widzi w tobie
Korono Polska; żeć już i kopce
Na grób twój sypią narody obce.
Jęczysz i stękasz, a nie masz miary
I żadnej folgi dla Boskiej kary.
Bo ta za grzechem i twym nierządem
Sprawiedliwym cię dotyka sądem”26.

Przykład niewinnego Hioba, funkcjonujący w powszechnej opinii jako czytelny znak 
cierpienia  niezawinionego,  przeciwstawiony  jest  cierpieniu  zawinionemu  całego  narodu, 
który  słusznie  poniesie  konsekwencje  własnego  grzechu.  Historia  Rzeczypospolitej  to 
odzwierciedlenie  jej  relacji  wobec  Boga,  który  błogosławi,  ale  również  z  konieczności 
dopuszcza  kary,  stanowiące  trudną  lekcję  wychowawczą  i  mające  na  celu  nawrócenie 
grzeszników (tzw. poena medicinalis). W ten sposób klęski i nieszczęścia narodu otrzymują 
jasną wykładnię teologiczną.

Zrozumienie sensu dziejów dokonuje się także poprzez ich biblizację27 – w Psalmodii  
polskiej,  będącej  naszym polskim psałterzem,  pisanym  na  wzór  Dawidowego,  Wespazjan 
Kochowski buduje obraz Rzeczypospolitej jako nowego narodu wybranego przez Boga oraz 
przeznaczonego  do  szczególnej  misji  w Europie.  Psalm V,  zatytułowany  Dobrodziejstwa 
boskie nad Koroną Polską wylicza, w wydarzeniach historycznych, począwszy od powstania 
państwa piastowskiego, ukazuje nieustanną opiekę i pomoc Stwórcy:
„Przez wojnę ukarał,  przez wojnę pocieszył:  kiedyśmy wszytkich nieprzyjaciół  startych przed sobą widzieli,  
albo którzy wojowali, nas o przymierze prosili. 
On sprawuje i teraz, ze bliskich ognia nie ugara ogień: a pod mieczem pogańskim rolą naszą sprawujem, jak w 
najgłębszym pokoju. (…)
Statkuj  i  dalej,  wszytkę  nadzieję  pokładając  w  Panu:  a  On  mocen  jest,  jako  zawsze,  podźwignąć  cię  w 
uszczupleniu teraźniejszym”28.

Historia  posiada  sens  metafizyczny  -  w  odsieczy  wiedeńskiej  Rzeczpospolita 
otrzymuje  widomy  znak  prowidencji  boskiej29,  w  królu  Janie  III  Sobieskim  –  jednostkę 
wybraną,  przeznaczoną  do  podźwignięcia  osłabionej  Sarmacji  oraz  do  ratowania  Europy 
przed zalewem pogaństwa.  Naród znajduje  w Bogu nie  tylko  świadka wydarzeń,  ale  ich 
współautora,  wspomożyciela  i obrońcę, przewodnika na zagmatwanych ścieżkach dziejów. 
Wyznawana  przez  Wespazjana  Kochowskiego  filozofia  historii  wiedzie  do  absolutnego 
zaufania Bogu oraz powszechnego dziękczynienia za dzieła, jakich dokonał dla wybranego 
narodu:
„Prawica Twoja,  Panie,  za nas wojowała:  ręka Twoja,  Najwyższy,  nieprzyjaciół  zbiła,  a w mocy Twojej,  o  
Wszechmocny, poraziłeś przeciwniki nasze.
Któryż  podobny  Tobie  między  mocarzami,  Panie:  tak  wielmożny  w  potędze,  jako  straszny  i  chwalebny,  
czyniący dziwy”30.

Przytoczone  powyżej  przykłady,  obrazujące  interpretację  historii  dokonującą  się 
poprzez  Biblię, ukazują charakterystyczny rys literatury staropolskiej –  Pismo Święte to dla 

26 Wojciech  Stanisław  Chróściński,  Job  cierpiący,  z  dóbr  i  fortun  wyzuty... Warszawa  1705,  s.  172.  Obie 
parafrazy Chróścińskiego (Job cierpiący, Treny Hieremiaszowe) omawiam w książce: M. Krzysztofik, Od Biblii  
do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu, Kraków 2003, s. 213 – 307.
27 Por.: Krzysztof Obremski, Psalmodia polska. Trzy studia nad poematem, Toruń 1995, s. 69.
28 Wespazjan Kochowski, Utwory poetyckie, oprac. Maria Eustachiewicz, Wrocław 1991, BN I, Nr 92, s. 383.
29 Maria Eustachiewicz pisze: „W Psalmodii polskiej, dzięki wyrazistemu nawiązaniu do starotestamentowej idei 
narodu  wybranego  oraz  wyzyskaniu  biblijnej  stylistyki  odsiecz  wiedeńska  otrzymała  pełną  interpretację 
historiozoficzną, z której możemy  odczytać przypisywane jej przez współczesnych znaczenie. Wydaje się, że 
dla poety nie najważniejsze było jej znaczenie historyczne, lecz moralne i konsolacyjne” - ibidem, s. LXIX.
30 Ibidem, s. 432.
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niej autorytet  najwyższy,  bez którego nie można zrozumieć ani świata,  ani mechanizmów 
historii; to zarazem autorytet jedyny, do którego odwołania są tak powszechne. 

Medytacje  nad  kondycją  człowieczeństwa  również  wiodą  pisarzy  do  Biblii, 
stanowiącej najgłębszy kontekst dla rozważań o znaczeniu człowieka w świecie stworzeń, o 
sensie  życia,  kategoriach  dobra  i  zła,  o  miłości,  cierpieniu  oraz  umieraniu.  Ludzkie 
doświadczenie otrzymuje dzięki tradycji biblijnej głęboki sens i wartość, ponieważ nie jest 
wynikiem przypadku, ślepego i głupiego losu, ale wpisuje się w celowy,  harmonijny oraz 
dobry dla człowieka plan kochającego go i pragnącego jego zbawienia Boga.

Podobnie jak rozważanie pierwszej przyczyny bytu,  również pytania egzystencjalne 
prowadzą do genezyjskiego opisu stworzenia świata i człowieka. Niezależnie od tego, czy 
autorzy dostrzegają godność, wielkość i moc jednostki ludzkiej, czy opisują ją w kategoriach 
wanitatywnych,  wspólnym  źródłem  ich  medytacji  jest  Biblia.  W  Żywocie  człowieka 
poczciwego o Bogu – źródle życia czytamy:
„A tak też  potym stworzyć  raczył  i  człowieka,  a  tak go  stworzył  i  w niewinności,  i  w dostojeństwie,  i  w 
świątobliwości, i w nieśmiertelności, mało nie jako i anioła (…)”31. 
Jan Kochanowki dodaje:
„Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami:
Dał nam rozum, dał wolę, a nikomu z nami.”32

Godność  człowieczeństwa  funduje  się  na  wierze  w  jego  niepowtarzalność  i 
wyjątkowość, płynącą z przekonania o kreacyjnym akcie Boga, na którego obraz istota ludzka 
została  stworzona.  Ta  myśl  współistnieje  w  tekstach  literackich  z  nauką  o  grzechu 
pierworodnym33, odkupieniu i łasce, przez co zagadnienie cierpienia otrzymuje chrześcijański 
kontekst teologiczny. 

W opisie kondycji ludzkiej pisarze oscylują między skrajnościami: wielkość a małość, 
słabość  a  siła,  łaska  a  grzech,  czystość  a  nieczystość,  dobro  a  zło,  śmiertelność  a 
nieśmiertelność,  ale  zawsze  wiodą  do  Pisma  Świętego,  w  którym  szukają  sensu  swoich 
rozważań.  Nawet  typowe  dla  kultury  XVII  wieku  wyznanie  autorstwa  Jana  Andrzeja 
Morsztyna:
„Jam robak ziemny, proch nożny, pies zgniły,
We mnie się wszytkie rynsztoki zrodziły
Jam jest nieczystej białogłowy szmaty
Kawalec, wywóz miejskich ścierwów, a Ty
Jesteś, któryś jest, wieczny, niepojęty”34

również u swych źródeł ma tradycję biblijną (por. Wj 3,14 i Iz 64,6). 
Niezależnie od tego, czy człowiek żyje jako pewien siebie pan dzieła stworzenia, czy 

„odmiennie,  nędznie,  bojaźliwie”35,  poczucie  celowości  istnienia  sprawia,  że 
człowieczeństwo,  pomimo  cierpienia,  jakie  z  sobą  nieuchronnie  niesie,  stanowi  wartość 
niekwestionowaną, bo jawi się jako dar miłującego Boga. 

Z  odwołania  do  Biblii również  wynika  sposób  ujmowania  zagadnień  etycznych  - 
staropolska  moralność  (zawarta  w  tekstach  literackich  explicite i  implicite)  nie  jest 
moralnością samą dla siebie, wymagającą od człowieka heroizmu, a nie ofiarowującą poza 
poczuciem dobrze spełnionego obowiązku nic w zamian, bo nawet kiedy wprost nagrody się 
nie domaga, ta nagroda istnieje w tekście literackim domyślnie – a chodzi przecież o stawkę 
najważniejszą,  o  życie  wieczne.  W imię  najwyższej  instancji  sens  zyskują:  praca,  służba, 

31 Mikołaj Rej, op. cit., s. 18.
32 Jan Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1980, s. 275 – fragment Pieśni XIX 
z ksiąg wtórych.
33 Por. np.: Mikołaj Rej, op. cit., s. 19 -21, rozdz. zatytułowany: Przecz  czart zwiódł człowieka.
34 Jan Andrzej Morsztyn,  Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1998, BN I Nr 257, s. 170-171 – 
fragment wiersza Pokuta w kwartanie.
35 Mikołaj Sęp Szarzyński, op. cit., s. 70 – fragment sonetu II.
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ofiara, poświęcenie, trud, które nagradzać będzie sam Bóg, miarą niewspółmiernie hojną do 
wszelkich miar ludzkich; Jan Kochanowski w jednej z pieśni wyznaje:
„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie.”36

Można  oczywiście  zwątpić  we wszystko  –  w cnotę,  życie  pośmiertne,  ład  natury, 
celowość stworzeń, etyczną wartość ludzkich czynów, nie gwarantującą przecież szczęścia na 
Ziemi (por. Jana Kochanowskiego treny: X i XI), ale to zwątpienie powiedzie również do 
tradycji  biblijnej, do pokornego stwierdzenia,  że są takie przeżycia i doświadczenia,  które 
„Bóg sam mocen (…) hamować”37 oraz do modlitewnego wyznania-prośby:
„Wielkie przed Tobą są występy moje,
Lecz miłosierdzie Twoje
Przewyssza wszytki złości.
Użyj dziś, Panie, nade mną litości!”38

Wpisanie  istnienia  w  kategorie  temporalne  sprawia,  że  odpowiedzi  domagają  się 
pytania  o znaczenie  cierpienia  i  śmierci.  By odnaleźć  sens tych  najtrudniejszych ludzkich 
doświadczeń, pisarze staropolscy również zwracają się do tradycji biblijnej jako do autorytetu 
najwyższego39.  Tajemnica  cierpienia  łączy  się  nierozerwalnie  z  misterium  Krzyża  oraz 
płynącą  z  niego  świadomością  zmartwychwstania,  co  przynosi  ukojenie  w  rozterkach 
egzystencjalnych.  Niezależnie od tego, czy trudne doświadczenia postrzegają autorzy jako 
karę za grzechy, czy też jako próbę człowieczeństwa, bądź potrzebny moment oczyszczenia 
lub  wreszcie  tajemnicę,  tradycja  biblijna  utwierdza  ich  w przekonaniu  o  nieprzemijającej 
wartości  cierpień  oraz  w  pragnieniu  trwania  przy  Bogu.  W  Emblematach Zbigniewa 
Morsztyna czytamy:
„Stwierdź mię, mój Panie, niechaj udręczenie
Ciała, głód, nagość, wygnaństwo, więzienie,
Niech śmierć okrutna i wszytkie ciężkości
Nie odłączą mię od Twej miłości.”40

Morsztynowe  nawiązanie  do  wyznania  św.  Pawła:  „Któż  nas  może  odłączyć  od 
miłości  Chrystusowej?  Utrapienie,  ucisk  czy  prześladowanie,  głód  czy  nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz?”41 ukazuje w ludzkiej  drodze życiowej  cel najważniejszy – 
zanurzenie w miłości Chrystusowej,  która nadając sens różnym trudnym doświadczeniom, 
jednocześnie daje siłę ich dźwigania oraz otwiera perspektywę życia wiecznego. 

Fundamentem rozważań  o  kresie  życia  ziemskiego,  niezależnie  od  sposobu ujęcia 
tematu,  jest  dla  pisarzy  staropolskich  również  tradycja  biblijna.  (Nawet  Treny Jana 
Kochanowskiego w końcu zwracają się niej). Rejowe żegnanie się ze światem dokonuje się 
jedynie  w  perspektywie  drugiego,  lepszego  życia,  nigdy  w perspektywie  nicości.  Z  tego 
względu w Żywocie człowieka poczciwego nie ma miejsca na nihilistyczną pustkę i właśnie 
dlatego  nie  ma  też  miejsca  na  rozpacz.  Poczciwy  szlachcic  z  ukochanego  przezeń  życia 
ziemskiego spokojnie przechodzi do niebieskiego: 
„A acz tu do czasu to mizerne ciało w ziemi zostanie a jako smacznym snem uspokojono będzie, ale dusza ona 
wdzięczna już będzie w ręku Pańskich (…) a już będzie w wielkiej radości a w opiece Pańskiej czekała onego  
wdzięcznego pospołu i z onym ciałem swym, które było do czasu w ziemi zostało,  miłościwego zawołania  
swego,  które  już  ma  z  pewnych  obietnic  Pańskich,  iż  będzie  wiecznie  sobie  z  Panem  swym  królowała  a 
rozkoszowała (…)”42.

36 Jan Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1980, s. 269 (frg. pieśni XII ks. II).
37 Ibidem, s. 575, fragment Trenu XVII.
38 Ibidem, s. 576.
39 Niestety rozmiary artykułu nie pozwalają na szersze omówienie tego ważnego zagadnienia, dlatego jedynie 
sygnalizuję niektóre kierunki myślowe dotyczące cierpienia i śmierci zawarte w tekstach literatury staropolskiej. 
40 Zbigniew Morsztyn,  Wybór wierszy,  oprac.  Janusz Pelc,  Wrocław 1975, BN I Nr 215, s.  284 – fragment 
emblematu 6.
41 Rz 8,35 w tłum. Biblii Tysiąclecia.
42 Mikołaj Rej, op. cit., s. 27.
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Bez wiary w ciał zmartwychwstanie nie umiałby Mikołaj Rej oswoić czytelnika ze 
świadomością starości, niedołęstwa, śmierci; bez tej wiary również płynąca z utworu radość 
życia  byłaby zawsze płytka,  niepełna,  nawet zwodnicza,  bo przemijalność  człowieka oraz 
ulotność  świata43 rodziłyby  metafizyczny  lęk  przed  absurdem i  pustką.  Totalna  afirmacja 
istnienia we wszystkich jego przejawach, nawet w momencie śmierci, rodzi się z Biblii i do 
niej prowadzi. 

Rej  w typowym dla  siebie  optymistycznym  spojrzeniu  na  rzeczywistość  idealizuje 
problemy związane ze starością oraz śmiercią, Wespazjan Kochowski przeciwnie - opisując 
moment umierania człowieka, kreśli obraz totalnej samotności przed Bogiem i wobec Boga 
(por.  Psalm  XVII  z  Psalmodii  polskiej).  Kiedy  zawodzi  rodzina,  czekająca  na  spadek, 
odsuwają  się  fałszywi  przyjaciele,  ciało  odmawia  posłuszeństwa,  a  sumienie  wyrzuca 
popełnione niegodziwości, pozostaje Ten, który jest Panem i dawcą życia. Drastyczny opis 
pogrzebu  nie  wiedzie  więc  do  pesymizmu,  a  lęk  przed  wiecznym  potępieniem  oraz 
świadomość  grzeszności  prowadzą  do  modlitwy  błagalnej,  płynącej  z  ufności  w  Boże 
miłosierdzie:
„Ubiorą trupa w koszulę: pokazując, że więcej na tamten świat z sobą bierze, aniżeli na ten przyniósł świat z  
sobą. Wrzucą potem w dół, aby nie śmierdział żywym. (…)
Więc ja, Panie, uprzedzając, wołam do Ciebie; nie, żebym nie umierał, bo to nie można: ale żebym umierał w 
Tobie, z dostateczną ufnością i skruchą. 
Niechaj skończę końcem pobożnych: i niech umieram śmiercią owych, którzy w Panu umierają”44.
Umieranie  w  Panu  jest  przejściem  z  życia  do  życia,  z  kruchej  doczesności  do  istnienia 
wiecznego.  Biblia stanowi tym samym jedyną  podstawę,  z  której  płynie  sens  śmierci,  bo 
pisarz staropolski nie znajduje żadnej innej tradycji, w oparciu o którą odchodzenie ze świata 
będzie pełnym nadziei oczekiwaniem życia nieprzemijającego. 

Przykłady  zaprezentowane  powyżej,  będące  przecież  tylko  ułamkiem  z  bogactwa 
literatury  staropolskiej,  obrazują  prawdę  zasadniczą  –  zrozumienie  makro-  oraz 
mikrokosmosu dokonuje się poprzez tradycję biblijną, budującą światopogląd i kulturę epok 
dawnych. Odwołanie do Pisma Świętego sprawia, że wszystkie aspekty istnienia są poprzez 
nie filtrowane, dzięki czemu znajdują wartość, ponieważ jest światłość i ciemność, początek i 
koniec, dobro i zło, poziom i pion, droga oraz cel. Gwarant norm moralnych to sam Bóg – 
źródło i sens istnienia człowieka. 
Pisarz staropolski wyjaśnia świat i kondycję ludzką poprzez  Biblię, ale ten sposób recepcji 
tradycji  biblijnej,  wykraczający  poza  omawiany  okres,  stanowi  trwałą  cechę  polskiego 
piśmiennictwa.  Nawet  wtedy,  gdy  literatura  piękna  buduje  świat  na  innych  niż  biblijne 
podstawach, Biblia zawsze przecież istnieje <<wobec>> niej – czy to w przestrzeni dialogu, 
czy  polemiki,  czy  kontestacji.  Konsekwencje  zakorzenienia  kultury  w  Piśmie  Świętym 
stanowią  o  jej  specyfice  do  tego  stopnia,  że  nie  można  zrozumieć  literatury  polskiej  w 
oderwaniu od Biblii, która jest jej duchowym fundamentem. 

Understanding ourselves and the world through the Bible – reading Holy Scriptures in old 
Polish literature on chosen examples.

Referring to the Bible is a defining characteristic of Polish perception of the world and human being up to the  
17th century, the Bible being the most important influence that formed the ideas of those times. 
Through the Bible writers  perceive and interpret  the surrounding world.  The Bible provides a basis for  the 
elements of metaphysics, eschatology, the philosophy of history present in literary writings. 

43 O tej ulotności i szybkim przemijaniu życia Rej również wspomina często – por. ibidem, s. 416-419 rozdz. pt.: 
Jako w zawód wszyscy o zakład do kresu bieżymy lub s. 423-424 Jako nas czas, jako złodziej okrada.
44 Wespazjan Kochowski, op. cit., s. 412.
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The biblical tradition is fundamental for the meditation of the world. It gives origins to divergent literary images 
of macro- and microcosm and the human condition. The Bible helps to understand the mechanisms of history as 
the writers of the period explain and comment on the sense of the history of Res Publica Polonia from the  
perspective of the Bible. 
Pertaining to the Bible influences as well the way of comprehending ethical issues such as work, suffering, love 
and sacrifice, which increases their importance.
The Bible forms the basis for pondering upon the end of human life as the idea of resurrection gives meaning to  
suffering and death. 
This biblical tradition manifesting itself in explaining the world and the sense of human life through the Bible is  
typical of Polish literature for which the Holy Scriptures have formed a spiritual foundation. 
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	„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

