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BIBLIA W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ

Od poczaÎtku istnienia literatury polskiej søowo biblijne byøo zaroÂwno tworzywem, jak i wazÇnym kreÎgiem tradycji, do ktoÂrej sieÎ odnosili sÂredniowieczni
pisarze. Nie tylko w dzieøach religijnych, takich jak øacinÂski dramat liturgiczny,
tropy, sekwencje, hymny powstajaÎce w Polsce zwøaszcza od wieku XIII, ale
takzÇe we wczesÂniejszych jeszcze utworach hagiograficznych i historiograficznych aluzje i cytaty, archetypiczne nawiaÎzania do zdarzenÂ i postaci biblijnych
byøy elementem swoistego kodu znaczenÂ oraz narzeÎdziem interpretowania rzeczywistosÂci kulturowej. PodstawaÎ dla coraz gøeÎbszego i peøniejszego nasycania
i przesÂwietlania dawnych tekstoÂw literackich, zwøaszcza tych pisanych w jeÎzyku
polskim, wielorakimi inspiracjami biblijnymi oraz ksztaøtowania i upowszechniania owego kodu komunikacji z odbiorcaÎ, takzÇe niewyksztaøconym, byø trwajaÎcy blisko poÂø tysiaÎca lat proces spolszczenia kolejnych ksiaÎg Pisma SÂwieÎtego,
a ostatecznie caøego ich korpusu.
PierwszaÎ z tych ksiaÎg byø Psaøterz. Przekazana przez autora czternastowiecznej Vita [...] sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis informacja o tym, jakoby Kinga codziennie w kosÂciele sÂpiewaøa z siostrami psalmy in vulgari1, staøa
sieÎ w literaturze przedmiotu jednaÎ z przesøanek hipotezy, zÇe juzÇ w wieku XIII
powstaø przekøad KsieÎgi PsalmoÂw na jeÎzyk polski, sporzaÎdzony bycÂ mozÇe wøasÂnie dla ksieÎzÇnej Kingi, a poÂzÂniejsze, znane nam juzÇ sÂredniowieczne polskie
wersje Psaøterza, wykazujaÎce wzajemne zwiaÎzki intertekstualne, saÎ jego kolejnymi redakcjami. Byøyby to przede wszystkim dwa søawne manuskrypty, Psaøterz florianÂski, ktoÂrego pierwszaÎ czeÎsÂcÂ opracowano u schyøku XIV wieku jako
dar dla kroÂlowej Jadwigi, a dokonÂczono juzÇ po jej sÂmierci, oraz Psaøterz puøawski, powstaøy zapewne na przeøomie XV i XVI wieku, majaÎcy ± mimo
nowoczesÂniejszych form jeÎzykowych ± znaczne podobienÂstwo do psaøterza Jad1

Anonimowy hagiograf bøogosøawionej Kingi pisze, zÇe ¹ex intentione propriae industriae
consuetudo sibi nerat, quod decem psalmos in vulgari antequam ecclesia exiret, Deo persolvebat
[...] et sic totum psalterium per ordinem complebatº (cyt. za: Vita et miracula sanctae Kyngae
ducissae Cracoviensis, wyd. W. KeÎtrzynÂski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 4, LwoÂw 1884,
s. 694).
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wigi. Istnienie tekstu starszego posÂwiadcza takzÇe tzw. Karta medycka, zawierajaÎca zapis Psalmu 50 i sporzaÎdzona dla celoÂw liturgicznych u progu XV
wieku, oraz odnaleziona w Tece Erzepkiego w Bibliotece Publicznej w Poznaniu karta z fragmentem Psalmu 44, beÎdaÎca bycÂ mozÇe strzeÎpem reÎkopisu uzÇywanego dla celoÂw prywatnych2. Okruchy dawniejszego przekøadu saÎ obecne
w pojedynczych psalmach, umieszczanych w reÎkopisÂmiennych i drukowanych
modlitewnikach poÂzÂnego sÂredniowiecza i wczesnego renesansu, takich jak Godzinki Wacøawa, Szczyt duszny, Tarcza duchowna i inne3. Najbardziej klarownaÎ redakcjeÎ owego nieznanego dzisÂ wzorca daje Psaøterz krakowski, wydrukowany przez Hieronima Wietora w 1532 i 1535 roku, ale niewaÎtpliwie przekazujaÎcy tekst dawniejszy, chocÂ szesnastowieczny redaktor i wydawca odsÂwiezÇyø
i zmodernizowaø archaiczne formy jeÎzykowe4.
Psaøterz puøawski i Psaøterz krakowski nie tylko odsyøajaÎ do jeÎzykowej
postaci dawnej translacji, ale tezÇ utrwalajaÎ sÂredniowieczne zasady egzegetyczne, wyrazÇone gøoÂwnie w tzw. argumentach, dajaÎcych komentarz moralny
i chrystologiczny (w Psaøterzu puøawskim) baÎdzÂ historyczny (gøoÂwnie w Psaøterzu krakowskim). TeÎ tradycjeÎ podejmaÎ autorzy polskich psaøterzy, ktoÂre powstanaÎ u progu nowej epoki i z jednej strony zøozÇaÎ trybut dosÂwiadczeniom
wiekoÂw sÂrednich, z drugiej zasÂ dadzaÎ wyraz pewnemu otwarciu na idee humanizmu chrzesÂcijanÂskiego. ZÇoøtarz DawidoÂw poznanÂskiego kaznodziei Walentego WroÂbla (I wydanie, w opracowaniu Andrzeja Glabera, KrakoÂw 1539)5
i Psaøterz DawidoÂw Mikoøaja Reja (wyd. zapewne mieÎdzy rokiem 1541 a 1546
w Karkowie)6 juzÇ przez sam fakt opatrywania poszczegoÂlnych psalmoÂw argumentami zaczerpnieÎtymi m.in. z komentarza Super Psalmos Ludolfa SaksonÂczyka, modlitwami (u Reja) i komentarzami (u WroÂbla) podtrzymywaøy tradycjeÎ egzegezy sÂredniowiecznej. Odchodziøy jednak wyrazÂnie od form jeÎzykowo-literackich owego dawnego, zwielokrotnionego w kolejnych redakcjach i przeroÂbkach przekøadu polskiego, a takzÇe od dotychczasowych reguø mysÂlenia
o podstawie tøumaczenia. PoznanÂski kaznodzieja ma orientacjeÎ w tendencjach
wspoÂøczesnej, humanistycznej biblistyki; chocÂ korzysta z Wulgaty, wydaje sieÎ
2
Zob. S. Rospond, Psaøterz florianÂski a tak zwana karta medycka czyli SÂwidzinÂskiego, Wrocøaw 1953; W. ZÇurowska-GoÂrecka, Fragment zaginionego psaøterza staropolskiego a Psaøterz Puøawski, ¹JeÎzyk Polskiº 36(1956), s. 346±354.
3
U. Borkowska, KroÂlewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki JagiellonoÂw (XV
i poczaÎtek XVI wieku). Lublin 1988, s. 108±109, 125; P. Buchwald-Pelcowa, Nad psalmami i psaøterzami polskimi XVI wieku, w: Nurt religijny w literaturze polskiego sÂredniowiecza i renesansu, red.
S. Nieznanowski, J. Pelc, Lublin 1994, s. 246±248.
4
A. BruÈckner, Psaøterze polskie do poøowy XVI wieku, KrakoÂw 1902, s. 6±8.
5
Na ten temat zob. przede wszystkim: M. Kossowska, Biblia w jeÎzyku polskim, t. 1, PoznanÂ
1968, s. 92±117.
6
Na ten temat zob. przede wszystkim: T. Witczak, Studia nad twoÂrczosÂciaÎ Mikoøaja Reja,
Warszawa±PoznanÂ 1975, s. 53±90; J.T. Maciuszko, Mikoøaj Rej ± zapomniany teolog ewangelicki,
Warszawa 2002, s. 157±238.
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kolacjonowacÂ swojaÎ parafrazeÎ z BibliaÎ hebrajskaÎ, a czasem nawet wybiera
wøasÂnie jej wersjeÎ i pisze na przykøad: ¹Tak sieÎ ten wirsz wykøada z zÇydowskiego,
ale z øacinÂskiego inak [...]º (Ps 17,26)7. Tajemnicza wydaje sieÎ tezÇ erudycja
biblijna Mikoøaja Reja. Jako autor Psaøterza niewaÎtpliwie korzystaø on z opartej
na oryginale hebrajskim øacinÂskiej parafrazy Jana Campensisa, beÎdaÎcej jednym
z najwybitniejszych osiaÎgnieÎcÂ humanizmu chrzesÂcijanÂskiego, dzieøa, o ktoÂrym
wiemy, zÇe powstaøo w pewnej mierze z inspiracji Dantyszka i wydawane byøo
z jego laudacyjnym wierszem. Parafraza Campensisa, po raz pierwszy wydrukowana w 1532 roku w Norymberdze, w tymzÇe roku tøoczona juzÇ byøa w drukarni Unglera w Krakowie; w kolejnych latach tøumaczona na jeÎzyk angielski,
flamandzki, francuski, niemiecki8. Pan z Nagøowic, bioraÎc na warsztat dzieøo
Campensisa, daø wyraz zainteresowaniu i humanistycznym gatunkiem parafrazy psalmicznej, i nowozÇytnaÎ filologiaÎ biblijnaÎ, ktoÂrej Campensis, wykøadowca
hebrajskiego w Lowanium, byø wybitnym reprezentantem. Pozornie sÂredniowieczny ¹wystroÂjº Rejowego Psaøterza, opatrzonego argumentami, modlitwami oraz wskazoÂwkami dotyczaÎcymi wykorzystania okresÂlonych psalmoÂw w liturgii, nie powinien wieÎc zwiesÂcÂ czytelnika; Rej byø niewaÎtpliwie zorientowany
w najnowszych tendencjach renesansowej biblistyki, a sÂwiadczy o tym nie tylko
Psaøterz, lecz roÂwniezÇ samodzielnie przez niego sporzaÎdzone przekøady perykop ewangelicznych w Postylli, ktoÂre ± jak stwierdziø Konrad GoÂrski ± saÎ dowodem znajomosÂci Novum Testamentum Erazma z Rotterdamu9.
To Rej w istocie, wøasÂnie przez odniesienie do dzieøa Campensisa, wprowadza do literatury polskiej gatunek parafrazy psalmicznej, najbardziej mozÇe
charakterystyczny dla nurtu renesansowego humanizmu chrzesÂcijanÂskiego. Zamysø filologiczny i egzegetyczny, ktoÂry dominowaø w translacjach sÂredniowiecznych, w humanistycznej parafrazie psalmicznej zostaje sprzeÎzÇony z intencjaÎ
nadania tekstowi biblijnemu poloru klasycznego, przedstawienia go jako poezji
wysokiej, znalezienia dla niego wyrazu ± w wypadku parafraz øacinÂskich ±
w øacinie klasycznej. Gatunek parafrazy biblijnej uksztaøtowaø sieÎ w tej postaci
wøasÂnie w pierwszej poøowie XVI wieku, a podstaweÎ filologicznej dyskusji
i kolejnych artystycznych przedsieÎwzieÎcÂ stworzyø na poczaÎtku stulecia Quincuplex Psalterium Jacquesa LefeÁvre'a D'EÂtaples; gatunek reprezentowaøy dzieøa
Campensisa, Franciszka Titelmana, Eobana Hessusa, MarcAntonia Flaminia,
przede wszystkim jednak, niewaÎtpliwie literacko najdoskonalsza, parafraza
George'a Buchanana. Pojawiøy sieÎ proÂby zwiaÎzania nowego i zyskujaÎcego wielkaÎ popularnosÂcÂ gatunku z ideami reformacyjnymi. Melanchton twierdziø, zÇe
jego cele winny bycÂ wyøaÎcznie dydaktyczne ± ma on søuzÇycÂ cÂwiczeniu w jeÎzykach
7

Cyt. za: Kossowska, dz. cyt., s. 103.
J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001, s. 484.
9
K. GoÂrski, Biblia i sprawy biblijne w `Postylli' Reja, w: Z historii i teorii literatury, Wrocøaw
1959, s. 63.
8
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klasycznych i przekazywacÂ nieskazÇonaÎ naukeÎ religijnaÎ. Tacy jednak humanisÂci
jak Jean de Gagnay czy Buchanan chcieli w parafrazie psalmicznej widziecÂ
przede wszystkim sposoÂb na odsøonieÎcie klasycznosÂci biblijnej, na ukazanie
poezji Dawida jako roÂwnej liryce Horacego w wymiarze estetycznym, lecz
przewyzÇszajaÎcej jaÎ w objawieniu prawd BozÇych10. W literaturze polskiej proÂbeÎ
stworzenia tak pomysÂlanej parafrazy øacinÂskiej podjaÎø tylko Stanisøaw Hozjusz,
chocÂ z tego prawdopodobnie szerzej zakrojonego przedsieÎwzieÎcia zachowaø sieÎ
jedynie tekst Psalmu 50, wydany drukiem w roku 152811. NiewaÎtpliwe jest
jednak oddziaøywanie humanistycznego gatunku na wierszowane parafrazy
Psaøterza tworzone w jeÎzyku polskim, jak na przykøad Jakuba Lubelczyka
(1558), ktoÂry ± chocÂ opatrzyø swoje dzieøo ¹argumentami i annotacyjamiº ±
to przeciezÇ jednak, troszczaÎc sieÎ o wymiar estetyczny i urodeÎ poetyckaÎ tekstu,
przeøozÇyø go ¹nowo na piosneczkiº, a struktureÎ caøego zbioru odnioÂsø do wzoru
hebrajskiego. Lubelczyk, homo trium linguarum, jeden z tøumaczy Biblii Brzeskiej, przygotowaniem filologicznym zapewne przewyzÇszaø Jana Kochanowskiego, lecz i niedostatki talentu, i dosÂcÂ uzÇytkowa funkcja, jakaÎ przypisaø swemu
Psaøterzowi, sprawiøy, zÇe dopiero dzieøo poety czarnoleskiego, ogøoszone dwadziesÂcia lat poÂzÂniej, staøo sieÎ pierwszaÎ prawdziwie humanistycznaÎ, peønaÎ i do
dnia dzisiejszego najdoskonalszaÎ parafrazaÎ KsieÎgi PsalmoÂw w jeÎzyku polskim.
Psaøterz Dawidow Jana Kochanowskiego (KrakoÂw 1579) to, jak stwierdza
podmiot wiersza dedykacyjnego dla biskupa Piotra Myszkowskiego, akt odwagi, wdarcie sieÎ przemocaÎ ¹na skaøeÎ pieÎknej Kalijopyº (w. 11), zuchwaøy gest
poÂønocnego barbarzynÂcy, bo przeciezÇ na owej skale, beÎdaÎcej alegoriaÎ poezji
doskonaøej i wzieÎtej w posiadanie przez ¹poetoÂw co znakomitszychº (w. 10),
¹dotychmiast nie byøo znaku polskiej stopyº (w. 12)12. Trudno o bardziej dobitne sformuøowanie intencji emulacji z wybitnymi poprzednikami ± bynajmniej nie polskimi, bo tych sieÎ tu caøkowicie przemilcza ± oraz zapanowania nad
przestrzeniaÎ kulturowaÎ i literackaÎ. Dzieøo zrodziøo sieÎ ± jak to stwierdziø sam
autor w znanym lisÂcie do sekretarza kroÂlewskiego, Stanisøawa Fogelwedera ±
w peønej napieÎcia konfrontacji mieÎdzy ¹dwiema boginiamiº: horacjanÂskaÎ Necessitas, dzierzÇaÎcaÎ w døoniach gwozÂdzie i spizÇe, a søodkaÎ alegoriaÎ sztuki poetyckiej, Poetica, ¹tchnaÎcaÎ niewysøowionym czaremº (nescio quid blandum spirans). Ta pierwsza wyobrazÇaøa filologiczne i doktrynalne wymogi wiernosÂci
wzgleÎdem tekstu sakralnego, druga zasÂ, opisana za pomocaÎ formuøy przywoøujaÎcej cyceronÂski topos niewyrazÇalnosÂci, byøa w istocie wizerunkiem wyobrazÂni,
inwencji, estetycznych pokus, ktoÂre przeciezÇ niejednokrotnie odwodziøy od
surowej ¹koniecznosÂciº literalnych znaczenÂ. Kochanowski dobrze znaø osiaÎgnieÎcia owych ¹co znakomitszych poetoÂwº, ktoÂrych wspomniaø w lisÂcie dedyka10
11
12

I.D. McFarlane, Buchanan, London 1981, s. 248 n.
W. Odyniec, WsteÎp, w: S. Hozjusz, Poezje, tø. A. KamienÂska, Olsztyn 1988, s. XXIV.
Cyt. wg wyd.: J. Kochanowski, Dzieøa polskie, oprac. J. KrzyzÇanowski, Warszawa 1972.
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cyjnym, staÎd i powaby Poetyki miaøy nieco mniej spontanicznosÂci, a wieÎcej
cieÎzÇaru erudycji nizÇ mozÇna by przypuszczacÂ. Poeta znaø i dyskredytowaø parafrazeÎ Hessusa (¹bo to Hessus trzy lata robiø, a przedsieÎ zÂleº), beÎdaÎcaÎ realizacjaÎ
wspomnianych juzÇ zalecenÂ Melanchtona. Ceniø natomiast horacjanÂskaÎ i wysmakowanaÎ metrycznie Paraphrasis Psalmorum Davidis poetica George'a Buchanana, ktoÂrego bycÂ mozÇe nawet spotkaø osobisÂcie podczas pobytu we Francji
i ktoÂrego uczciø øacinÂskim foricoenium 68 Ad Bucananum13. SzczegoÂøowe badania potwierdzajaÎ zaroÂwno wpøyw dzieøa szkockiego humanisty, jak i zwiaÎzki
intertekstualne z parafrazami Campensisa oraz Hessusa, lecz takzÇe Reja, Lubelczyka, z przekøadami zawartymi w Biblii Brzeskiej i w Biblii Leopolity,
z pojedynczymi parafrazami, ktoÂre wyszøy spod pioÂra Andrzeja Trzecieskiego.
Parafraza Kochanowskiego ma niewaÎtpliwe cechy horacjanÂskie. W tej decyzji twoÂrczej poeta czarnoleski podaÎzÇaø za Buchananem oraz jego przyjacielem i poniekaÎd mistrzem, Jeanem de Gagnay, ktoÂry nie tylko sam tøumaczyø
psalmy, ale bodaj jako pierwszy pisaø: ¹Itaque genus aliquod tractandorum
psalmorum (quod ad eorum lectionem pios homines invitaret) meditandi mihi
nullum occurrebat commodius, quam si carmine tractarentur: quod id genus vi
quadam [...] dicendi gratia allicere lectores soleatº14. Psalmy to ody, twierdziø
de Gagnay, a jego poglaÎd podzielaø Buchanan, wymagajaÎ zatem roÂzÇnych metroÂw, ktoÂre podkresÂlaÎ ich bogactwo i stylistycznaÎ oraz emocjonalnaÎ varietas.
BøeÎdem jest stosowanie w parafrazie psalmoÂw dystychu elegijnego, bo nasuwa
to skojarzenia z elegiami miøosnymi Owidiusza, a w wypadku tak duzÇej liczby
tekstoÂw staje sieÎ tezÇ nuzÇaÎce15. Kochanowski niewaÎtpliwie w swej parafrazie
realizowaø wøasÂnie zasady, ktoÂrym dali wyraz de Gagnay i Buchanan. Postulat
roÂzÇnorodnosÂci, urzeczywistniany na poziomie skøadniowym, leksykalnym i stylistycznym oraz stroficznym, skutecznie tøumiø paralelizm i powtarzalnosÂcÂ charakterystyczne dla struktur jeÎzykowych oryginaøu. Czarnoleski poeta wykorzystaø w Psaøterzu Dawidowym czterdziesÂci jeden typoÂw strofy, starannie
ksztaøtowaø synonimikeÎ, by unikacÂ leksykalnych powtoÂrzenÂ, rozwinaÎø i wzbogaciø metaforykeÎ, zadbaø o wszelkie, zgodne z gustem klasycznym, znamiona
¹poetyckosÂciº swego dzieøa. W odroÂzÇnieniu jednak od poprzednikoÂw z Buchananem wøaÎcznie, nie mieszaø pojeÎcÂ mitologii klasycznej i judaizmu, wystrzegaø
sieÎ metafor zbyt wyrazÂnie odsyøajaÎcych do sÂwiata poganÂskiego. Czasem tylko
epitet, ktoÂry nazwie Boga ¹wielowøadnymº czy zorzeÎ ¹roÂzÇanoreÎkaÎº, beÎdzie
subtelnym sygnaøem klasycznych odniesienÂ. WrazÇliwy na odreÎbnosÂcÂ i swoistosÂcÂ
wyobrazÂni hebrajskiej, Kochanowski nie troszczyø sieÎ nadmiernie o wymogi
humanistycznej elegancji, nie zacieraø tego, co w KsieÎdze PsalmoÂw byøo w isto13
Pelc, dz. cyt., s. 58±59; I.D. McFarlane, George Buchanan and European Humanism, ¹The
Yearbook of English Studiesº 1985 vol. 15: Anglo-French Literary Relations, s. 39.
14
Cyt. za: McFarlane, dz. cyt., s. 280.
15
TamzÇe, s. 281.
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cie nie do pogodzenia z estetykaÎ i tradycjaÎ humanizmu, a wieÎc symboli fizjologicznych, antropomorfizmoÂw i antropopatyzmoÂw w obrazie Boga, kreowaø
obraz relacji mieÎdzy PsalmistaÎ a jego Panem jako zaskakujaÎco bezposÂredniej,
peønej rzeczywistych emocji i ludzkiego ciepøa16.
Psaøterz DawidoÂw Kochanowskiego, ktoÂry juzÇ w rok po pierwszym wydaniu zostaø uzupeøniony przez Melodie na Psaøterz polski przez Mikoøaja GomoÂøkeÎ uczynione, potraktowano w istocie jako kancjonaø (miaø 14 wydanÂ w ciaÎgu pierwszych 20 lat), ale tezÇ staø sieÎ on na døugie lata wzorem niedosÂcigøym.
Owszem, pojawiajaÎ sieÎ jeszcze innowiercze psaøterze polskie, jak prozaiczna i co
do liczby psalmoÂw niepeøna ¹parafraza imitacyjno-alegorycznaº Pawøa Milejewskiego, zapewne arianina, Psalmy Dawidowe na modlitwy chrzesÂcijanÂskie
przeøozÇone (I wyd. bycÂ mozÇe nawet juzÇ w drugiej poøowie lat szesÂcÂdziesiaÎtych
XVI wieku; drugie wydanie 1587, b.m.w.), czyniaÎca komentarz integralnym
elementem przekøadanego tekstu17, baÎdzÂ tezÇ przekøad sporzaÎdzony przez seniora wspoÂlnoty braci czeskich, Macieja RybinÂskiego, zatytuøowany Psalmy
Dawidowe [...] na melodyje psalmoÂw francuskich urobione (wyd. bycÂ mozÇe
ok. 1598, najstarsze zachowane wydanie RakoÂw 1605), wykorzystujaÎcy melodie
francuskiego Psaøterza Teodora Bezy i Klemensa Marota, a na poziomie literackim podtrzymujaÎcy inspiracjeÎ czarnoleskaÎ18. Do popularnosÂci Psaøterza RybinÂskiego jeszcze w wieku XVII przyczyniøo sieÎ umieszczenie tej parafrazy
wsÂroÂd dodatkoÂw znajdujaÎcych sieÎ w pierwszym wydaniu Biblii GdanÂskiej
(GdanÂsk 1532). Translacje KsieÎgi PsalmoÂw wchodziøy tezÇ, rzeczy jasna, w skøad
caøkowitych przekøadoÂw Biblii i byøy wraz z nimi drukowane. Dotyczy to roÂwniezÇ søawnego Psaøterza Dawidowego w przekøadzie ks. Jakuba Wujka, chocÂ
trzeba podkresÂlicÂ, zÇe ukazaø sieÎ on najpierw osobno i byø jednym z ostatnich
renesansowych Psaøterzy wydanych odreÎbnie. Okazuje sieÎ on na tyle odmienny
od drugiej redakcji, beÎdaÎcej owocem pracy jezuickiej komisji rewizyjnej, a wøaÎczonej do Biblii Wujka z roku 1599, zÇe badacze moÂwiaÎ czasem o ¹dwoÂch Psaøterzachº Wujka. Ten pierwszy, wydany w oficynie Andrzeja Piotrkowczyka
w 1594 roku, roÂzÇniø sieÎ w 65% od drugiego, mniej w nim byøo werbalizmoÂw,
wieÎksza swoboda i naturalnosÂcÂ skøadni19. W XVII wieku sÂredniowiecznaÎ jeszcze tradycjeÎ komentarza do PsalmoÂw, proponujaÎcego egzegezeÎ literalnaÎ,
chrystologicznaÎ i alegorycznaÎ, podjaÎø uczony jezuicki polihistor, Wojciech Tylkowski, w swym dziele Paraphrasis na Psaøterz DawidoÂw albo wykøad psalmoÂw
16

W. Weintraub, Rzecz czarnoleska, KrakoÂw 1977, s. 74±121.
A. Kawecka-Gryczowa, ArianÂskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje
i bibliografia, Wrocøaw 1974, s. 162; K. Meller, ¹Ducha zacnego doktora Pawøa Milejewskiego,
ktoÂrym paøaø i ty psalmy pisaø...º ± podsøuchanie, w: DwoÂr majaÎcy w sobie osoby i moÂzgi rozmaite.
Studia z dziejoÂw literatury i kultury, red. B. Sienkiewicz, B. Judkowiak, PoznanÂ 1991, s. 9±23.
18
Kawecka-Gryczowa, dz. cyt., s. 257.
19
K. GaÎsiorowski, Dwa Psaøterze ks. Wujka, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 12(1959) nr 3,
s. 246±259.
17
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dla tych, ktoÂrzy psalmy odmawiajaÎ, kroÂtko i jasÂnie spisany [...] (PoznanÂ 1688),
lecz dzieøo jego nie odegraøo wieÎkszej roli w dziejach literatury.
Dla pisarzy humanistycznych przekøad psalmu byø problemem filologicznym, a parafraza ± najdoniosÂlejszym wyzwaniem literackim. Przeøom renesansu i baroku przynioÂsø zmianeÎ perspektywy, co widoczne byøo juzÇ we wspomnianych przeroÂbkach innowierczych. Humanistyczna intencja retorycznej nobilitacji søowa biblijnego wciaÎzÇ zachowywaøa znaczenie, ale coraz mniejszaÎ wageÎ
miaøy dotyczaÎce go spory filologiczne, toczyøy sieÎ one bowiem w øonie juzÇ
odreÎbnych i odgrodzonych od siebie obozoÂw religijnych. Parafraza psalmiczna
zasÂ staøa sieÎ w liryce rodzaÎcego sieÎ baroku archetypicznym wzorem modlitwy
poetyckiej, w ktoÂrej werset biblijny byø jedynie punktem wyjsÂcia, osnowaÎ monologu lirycznego. To zjawisko widoczne jest juzÇ w psalmach Mikoøaja SeÎpa
SzarzynÂskiego, ktoÂrego szesÂcÂ zachowanych parafraz psalmicznych znalazøo sieÎ
w wydanych posÂmiertnie Rytmach abo wierszach polskich (b.m.w. 1601; wczesÂniejsza redakcja jednej z nich, parafrazy Psalmu LII, zachowaøa sieÎ takzÇe
w przekazie reÎkopisÂmiennym). Psalmy SeÎpa wyrastajaÎ wprawdzie z tradycji
parafrazy humanistycznej, na co wskazuje ich zalezÇnosÂcÂ od konkretnych tekstoÂw Buchanana i Kochanowskiego, ale wymogi podmiotowej ekspresji i intencja ksztaøtowania zindywidualizowanej modlitwy zdecydowanie dominujaÎ tu
nad filologicznaÎ troskaÎ o ¹szczyre søowo BozÇeº. Sam poeta zasygnalizowaø
owaÎ odmiennosÂcÂ przez okresÂlenia gatunkowe: ¹piesÂni na psalmº, ¹piesÂni na
ksztaøt psalmuº, ¹psalmu paraphrasisº, sugerujaÎc niedwuznacznie ich zwiaÎzek
z lirykaÎ klasycznaÎ, ale tezÇ genologicznaÎ swobodeÎ, status nieustabilizowany
w poetykach normatywnych20. Jeszcze bardziej zamaskowane saÎ odniesienia
do zÂroÂdøa biblijnego w parafrazach Sebastiana Grabowieckiego, ktoÂrych okoøo
trzydziestu szesÂciu znajdujemy w jego Rymach duchownych (KrakoÂw 1590).
W zÇaden sposoÂb nie wyroÂzÇnione wsÂroÂd dziesiaÎtkoÂw innych, modlitewnych lirykoÂw, majaÎcych zresztaÎ zroÂzÇnicowane wzory literackie, psalmy Grabowieckiego czyniaÎ wersety biblijne jedynie jeÎzykiem bardzo juzÇ zindywidualizowanego,
swobodnego monologu; poezja Dawidowa przestaje tu bycÂ rygorem i punktem
odniesienia, a staje sieÎ raczej zÂroÂdøem inspiracji, motywoÂw, kreacji podmiotu,
form stylistycznych, czy nawet interpretacji rzeczywistosÂci spoøecznej ± jak na
przykøad w wierszu Interregnum Stephani (I, 41), ktoÂrego tytuø wskazuje na
konkretnaÎ sytuacjeÎ politycznaÎ Polski, tekst zasÂ okazuje sieÎ dosÂcÂ wiernaÎ para20

Na temat parafraz psalmicznych SeÎpa SzarzynÂskiego zob. przede wszystkim: G. Maver,
RozwazÇania nad poezjaÎ Mikoøaja SeÎpa SzarzynÂskiego, tø. W. Meisels, w: tenzÇe, Literatura polska
i jej zwiaÎzki z Wøochami, oprac. A. ZielinÂski, Warszawa 1988, s. 137±167; J. Abramowska-Kuøtuniakowa, Psalmy SzarzynÂskiego wobec psalmistyki renesansowej, ¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Adama Mickiewicza. Filologiaº 1958 nr 2, s. 36±67; A. KarpinÂski, Filologiczne pytania do Mikoøaja
SeÎpa SzarzynÂskiego na marginesie reÎkopisÂmiennych wierszy z `RytmoÂw', w: Corona scientiarum.
Studia z historii literatury i kultury nowozÇytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red.
J.A. ChrosÂcicki, J. GøazÇewski, M. Prejs, K. Mrowcewicz, Warszawa 2004, s. 71±87.
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frazaÎ Psalmu 60, tak zÇe nieoczekiwanie dokonuje sieÎ transpozycja idei Izraela
na naroÂd polski wyglaÎdajaÎcy kresu gniewu BozÇego21. Te wøasÂnie tendencje,
ktoÂre najogoÂlniej mozÇna uznacÂ za przenikanie stylizacji oraz idei i kreacji psalmicznych do roÂzÇnych form liryki religijnej i okolicznosÂciowej, beÎdaÎ dominowacÂ
w poezji barokowej, usuwajaÎc w cienÂ humanistyczny gatunek parafrazy. Elementy stylizacji psalmicznej znajdziemy wieÎc w PiesÂniach pokutnych Olbrychta
Karmanowskiego, w Emblematach Zbigniewa Morsztyna, w piesÂniach religijnych Wacøawa Potockiego, a przede wszystkim w poezji Wespazjana Kochowskiego.
Jak juzÇ zauwazÇono w badaniach nad poezjaÎ Kochowskiego, dziesieÎcÂ piesÂni
psalmicznych w jego wielkim zbiorze lirykoÂw i epigramatoÂw NieproÂzÇnujaÎce
proÂzÇnowanie (KrakoÂw 1674), mozÇna uznacÂ za swoiste etiudy stylizacyjne, przygotowujaÎce dojrzaøe juzÇ stylizacje biblijne poÂzÂniejszej o ponad dwadziesÂcia lat
Psalmodii polskiej22. TraktowacÂ je tak mozÇna, oczywisÂcie, cum grano salis, gdyzÇ
w Lirykach poeta nie eksperymentuje jeszcze z prozaicznym wersetem, lecz
daje utwory wierszowane, ujawniajaÎc juzÇ wszakzÇe to, co w jego lekturze PsalmoÂw Dawidowych swoiste i specyficzne. SaÎ wieÎc one najpierw dla niego archetypem i bardzo pojemnym wzorem mowy modlitewnej niezwykle indywidualnej i sÂmiaøej, wolnej od wymogoÂw humanistycznej elegancji, nieraz brutalnej.
NiektoÂre psalmy okazujaÎ sieÎ w istocie utworami religijno-politycznymi, i nie
tylko podtytuøy, jakimi poeta je opatrzyø, jednoznacznie aplikujaÎ te utwory do
bardzo konkretnych wydarzenÂ politycznych ± wojen ze Szwedami i Turkami.
Nawet imiona wøasne wzieÎte z psalmu biblijnego stajaÎ sieÎ tu pseudonimami
uczestnikoÂw siedemnastowiecznych zdarzenÂ. W nalezÇaÎcym do NieproÂzÇnujaÎcego proÂzÇnowania cyklu siedmiu psalmoÂw Do pokuty majaÎcego sieÎ czøowieka
Kochowski ukøada wiersze, nie nawiaÎzujaÎc do tekstu biblijnego ani na poziomie
leksyki, ani motywoÂw, ani tym mniej na poziomie metrycznym. WspoÂlny pozostaje jedynie sam ton penitencyjny, blizÇszy zresztaÎ tradycji elegii pokutnych
Kaspra Miaskowskiego i Hieronima Morsztyna nizÇ psalmom biblijnym. Z tradycjaÎ poezji Dawidowej wiaÎzÇe te utwory tendencja do wykorzystywania symboli fizjologicznych w funkcji lirycznej; grzesznik zatem ¹tøumok ciaøa dzÂwiga,
waÎtøy i skrzywionyº (II, 7 w. 9), lezÇy nagi i ¹sposoczonyº ¹w bezludnej puszczyº, majaÎc przebitaÎ ¹gøoweÎ i piersiº (II, 8, w. 12±15), lecz takzÇe ± na sposoÂb juzÇ
bardzo sarmacki ¹wala sieÎ w krewkosÂci/ i lezÇy w zmierzøem bøocie swoich
cielesnosÂciº (II, 9, w. 43±44). Kochowski grzeÎzÂnie w zuzÇytej frazeologii penitencyjnej i wanitatywnej poetoÂw swego stulecia (¹Bo coÂzÇem jest? Bøoto, cienÂ,
lubo dym, co ginie...º II, 9 w. 31), nie znajduje innych sposoboÂw wzmocnienia
M. Hanusiewicz, Parafrazy psalmiczne Sebastiana Grabowieckiego, w: SÂwit i zmierzch
baroku, red. M. Hanusiewicz, J. DaÎbkowska, A. KarpinÂski, Lublin 2002, s. 113±115.
22
M. Eustachiewicz, 'Liryka polskie' Wespazjana Kochowskiego wobec tradycji literackiej,
¹PamieÎtnik Literackiº 72(1981) z. 3, s. 291; tazÇ, 'Psalmodia polska' Wespazjana Kochowskiego na
tle staropolskich stylizacji biblijnych, ¹PamieÎtnik Literackiº 65(1974) z. 2, s. 66 n.
21
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ekspresji nizÇ tylko eskalacja brutalnosÂci obrazu (¹A jam sieÎ znowu wracaø, jak
pies do wymiotu...º II, 9, w. 22), a gdy tylko mozÇe, w ogoÂle oÂw ton penitencyjny
porzuca. I wøasÂnie najciekawsze, najbardziej oryginalne saÎ w tych psalmach
pokutnych takie przeobrazÇenia kreacji moÂwiaÎcego podmiotu, zÇe zdaje sieÎ on
chocÂ na chwileÎ zapominacÂ o stylistycznej powinnosÂci hiperbolizacji grzechoÂw
i wszelkich przypisanych mu uøomnosÂci, gdzie søychacÂ gøos oranta ± ze znamiennaÎ dla PsalmoÂw wøasÂnie natarczywosÂciaÎ wezwania, bezwzgleÎdnaÎ i azÇ zuchwaøaÎ
ufnosÂciaÎ, odwroÂceniem sieÎ od saÎdoÂw ludzkich i poddaniem wyøaÎcznie wyrokom
BozÇym. Tak modliø sieÎ Dawid, tak modliø sieÎ tezÇ Hiob, odrzucajaÎcy i osaÎd,
i pociecheÎ przyjacioÂø, lecz w brutalnej szczerosÂci wzywajaÎcy jedynie wyroku
Boga. Ten dumny, peøen pasji ton, ale roÂwniezÇ znamienne transpozycje realioÂw
biblijnych na polityczne realia polskie rozpoznamy roÂwniezÇ w najsøawniejszym
dziele Kochowskiego, czyli w cyklu prozy poetyckiej Trybut nalezÇyty wszytkiego dobrego Dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska [...] (CzeÎstochowa
1695). Jak gøosi tytuø, utwoÂr jest wøasÂnie ¹psalmodiaÎ polskaÎº, nowym Psaøterzem nowego narodu wybranego, ktoÂremu BoÂg zesøaø swego pomazanÂca, Jana
III Sobieskiego, ¹aby nademlonaÎ dzÂwigaø SarmacyjaÎº (27, 27), i ktoÂrego chwaøeÎ
± obronÂcy chrzesÂcijanÂstwa ± opowiadacÂ ma wszem i wobec sam poeta, beÎdaÎcy,
wzorem starotestamentalnych nazirejczykoÂw, ¹na seÎdzÂtwo ludu BozÇego naznaczonyº (33, 7). Staranne, operujaÎce paralelnymi strukturami skøadniowymi
okresy retoryczne Psalmodii polskiej nasÂladujaÎ wersety biblijnych PsalmoÂw,
a konÂczaÎca kazÇdy tekst doksologia nie pozostawia waÎtpliwosÂci co do tego, jakaÎ
funkcjeÎ ± w zamierzeniu samego Kochowskiego ± miaø odgrywacÂ caøy cykl. To
¹piesÂnÂ nowaº (36, 15), nowa KsieÎga PsalmoÂw, a mozÇe i brewiarz polski. Premesjanistyczna koncepcja Polski jako narodu wybranego, chocÂ majaÎca wczesÂniejsze antecedencje czy to w kazaniach Skargi, czy we wspomnianych wierszach Grabowieckiego, realizowana takzÇe w poÂzÂnobarokowym kaznodziejstwie, np. u Andrzeja Chryzostoma Zaøuskiego23, w Psalmodii Kochowskiego
wybrzmiewa bodaj najsilniej. Idea Izraela zostaje tu wprost przeniesiona na
RzeczpospolitaÎ, ktoÂra ± o ile dochowuje wiernosÂci katolicyzmowi i po rycersku
zmaga sieÎ z wrogami prawdziwej wiary ± wypeønia BozÇy zamiar wzgleÎdem niej
i mozÇe liczycÂ na szczegoÂlnaÎ opiekeÎ OpatrznosÂci.
Psaøterze nie byøy jedynymi translacjami odreÎbnej ksieÎgi biblijnej, jakie
powstawaøy w kulturze staropolskiej. WspomniecÂ tu trzeba o Ecclesiastes (KrakoÂw 1522) Hieronima z Wielunia, nasteÎpnie o KsieÎgach Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczonych (KrakoÂw 1535) Piotra PoznanÂczyka, anonimowym dziele Tobias patriarcha (1539) czy wreszcie pozostaøych w reÎkopisie
przekøadach biblijnych wielkopolskiego benedyktyna Tomasza èysego ze
Zbrudzewa, obejmujaÎcych ApokalipseÎ sÂw. Jana, perykopy na czas Wielkiego
23

K. Obremski, ¹Biblizacjaº Rzeczypospolitej (Optio vobis datur, eligite), w: ReligijnosÂcÂ literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 251±257.
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Postu oraz brulion kilku ksiaÎg Starego Testamentu24. Wydaje sieÎ wszakzÇe, izÇ
juzÇ u schyøku sÂredniowiecza kultura polska dysponowaøa peønym przekøadem
Biblii. TaÎ caøkowitaÎ translacjaÎ, opartaÎ gøoÂwnie na teksÂcie øacinÂskim i czeskim,
bycÂ mozÇe nie byøa jeszcze tzw. Biblia kroÂlowej Zofii, sporzaÎdzona ok. roku 1455
dla czwartej zÇony Wøadysøawa Jagieøøy, ktoÂra zresztaÎ zostaøa wymieniona przez
jednego z tøumaczy, Andrzeja z Jaszowic, kapelana kroÂlowej, jako inicjatorka
i opiekunka caøego przedsieÎwzieÎcia25. ReÎkopis tomu pierwszego Starego Testamentu, konÂczaÎcy sieÎ na KsieÎdze Hioba, przechowywany byø do II wojny
sÂwiatowej w bibliotece gimnazjum kalwinÂskiego w Saros Patak na WeÎgrzech.
ChocÂ zaginaÎø w czasie wojny, znamy go dzieÎki ogøoszonym wczesÂniej wydaniom
fototypicznym26. Jest tezÇ pewne, zÇe istniaø tom drugi Starego Testamentu, gdyzÇ
zachowaøy sieÎ pojedyncze karty w bibliotekach naukowych Wrocøawia, pochodzaÎce z opraw siedemnastowiecznych kodeksoÂw z warsztatu sÂlaÎskiego introligatora Jonasa Dittmana, w ktoÂrych wykorzystano wøasÂnie pergamin drugiego
woluminu Biblii kroÂlowej Zofii. Nic nie wiadomo jednak o tym, by na zamoÂwienie kroÂlowej (ktoÂra umarøa zresztaÎ juzÇ w 1461 roku) sporzaÎdzono roÂwniezÇ
przekøad Nowego Testamentu. Niemniej badacze saÎ dosÂcÂ zgodni co do tego, zÇe
juzÇ w XV wieku taki przekøad istniaø, a sÂwiadczaÎ o tym fragmentaryczne tøumaczenia Ewangelii zawarte w Ewangeliarzu Jana Sandeckiego (KrakoÂw 1527),
w Ewangeliarzu pochodzaÎcym z Biblioteki Ordynacji Zamoyskich (obecnie
Biblioteka Narodowa w Warszawie), czy wreszcie obszerne translacje zawarte
w RozmysÂlaniu przemyskim. PosÂrednio dowodoÂw na istnienie sÂredniowiecznego przekøadu polskiego dostarczajaÎ roÂwniezÇ dzieøa, ktoÂre saÎ juzÇ manifestacjami nowozÇytnej, humanistycznej filologii biblijnej w wieku XVI27.
Pierwszym z nich jest niewaÎtpliwie tzw. Nowy Testament kroÂlewiecki, ktoÂrego kolejne dwie czeÎsÂci, poprzedzone osobnym wydaniem Ewangelii sÂw.
Mateusza, ukazaøy sieÎ w KroÂlewcu w latach 1551±1552, po czym w 1553 ogøo24
Zob. Perykopy wielkopostne w przekøadzie Tomasza èysego ze Zbrudzewa, oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1967; Brulion przekøadu pierwszych trzech ksiaÎg Biblii pioÂra Tomasza ze Zbrudzewa, czyli tzw. mamotrept gniezÂnienÂski, oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1971; Apokalipsa sÂw. Jana
w przekøadzie Tomasza ze Zbrudzewa, oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1976; Brulion przekøadu Biblii
pioÂra Tomasza ze Zbrudzewa. Cz. II: KsieÎgi Liczb, PowtoÂrzonego Prawa, PiesÂnÂ nad PiesÂniami,
oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1995; KsieÎgi Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczone, oprac.
I. Kwilecka, PoznanÂ 2006; Hieronim z Wielunia, Ecclesiastes. KsieÎgi Salomonowe, ktore polskim
wykøadem kaznodziejskie mianujemy, WielunÂ 2003; I. Kwilecka, Studia nas staropolskimi przekøadami Biblii, PoznanÂ 2003.
25
Kossowska, dz. cyt., s. 68.
26
Biblia kroÂlowej Zofii, z kodeksu szaroszpatackiego nakøadem ksieÎcia Jerzego Henryka
Lubomirskiego wydana, wyd. A. Maøecki, LwoÂw 1871; Biblia szaroszpatacka. Podobizna kodeksu
biblioteki reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku, wyd. L. Bernacki, KrakoÂw 1930. Zob.
poÂzÂniejsze wydanie: Biblia kroÂlowej Zofii (szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekøadem Biblii, wyd. S. UrbanÂczyk, V. Kyas, Wrocøaw 1965.
27
Kossowska, dz. cyt., s. 162, 169.
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szono Nowy Testament zupeøny. Tøumaczem byø Stanisøaw Murzynowski,
sÂwietnie wyksztaøcony w jeÎzykach antycznych dawny student Melanchtona,
lecz praceÎ jego wydaø Jan Seklucjan. Murzynowski byø juzÇ jak najbardziej
sÂwiadom nurtoÂw i tendencji odnowionej filologii biblijnej, ktoÂra przeciezÇ ±
do czasu, w ktoÂrym sporzaÎdziø swoÂj przekøad ± wydaøa tak znakomite dzieøa
jak Adnotationes Lorenza Valli (1449, wyd. 1505 przez Erazma), Quincuplex
Psalterium Jacquesa LefeÁvre'a D'EÂtaples (1509), Biblia polyglotta Complutensis Francisca JimeÂneza de Cisneros (1514±1517, wyd. 1520), czy wreszcie kolejne, zmienione edycje Novum Instrumentum czy poÂzÂniej ± Nowum Testamentum Erazma z Rotterdamu (I wyd. 1516). To wøasÂnie na ErazmowaÎ greckaÎ
wersjeÎ Nowego Testamentu jako na podstaweÎ przekøadu (niektoÂrzy badacze
przypuszczajaÎ, zÇe mogøo to bycÂ III wydanie z 1520 roku) wskazywaø tøumacz
juzÇ na karcie tytuøowej, a takzÇe w przedmowie do swojego dzieøa. W poøowie
XVI wieku nalezÇy raczej moÂwicÂ o ksztaøtujaÎcym sieÎ w kolejnych edycjach
Roberta Estienne'a tzw. textus receptus, na ktoÂrego postacÂ wpøywaøo uwzgleÎdnianie coraz to wieÎkszej liczby przekazoÂw reÎkopisÂmiennych, nieznanych Erazmowi28. Murzynowski korzystaø roÂwniezÇ z Wulgaty, z Biblii czeskiej, wreszcie
z owego nieznanego nam dzisÂ sÂredniowiecznego przekøadu polskiego i, mimo
wysokich kompetencji filologicznych, zasadniczo nie podejmowaø zadanÂ nalezÇaÎcych do krytyki tekstu29.
Nowy Testament kroÂlewiecki, opatrzony antykatolickimi komentarzami,
miaø wyrazÂne znamiona konfesyjne i wymagaø reakcji ze strony katolickiej.
W 1556 roku w oficynie Mikoøaja Scharffenbergera wydana zostaje wieÎc kolejna polska wersja Nowego Testamentu, opracowana przez Marcina Bielskiego, za podstaweÎ przyjmujaÎca tekst Wulgaty, ale w warstwie leksykalno-stylistycznej wykorzystujaÎca zaroÂwno sÂredniowieczny przekøad polski, jak i... translacjeÎ Murzynowskiego30. Przedmowa wszakzÇe silnie podkresÂlaøa wiernosÂcÂ
wzgleÎdem øacinÂskiej Biblii potwierdzonej autorytetem KosÂcioøa, ortodoksjeÎ
i potrzebeÎ pokory wobec tajemnicy søowa biblijnego. Podobne zaøozÇenia przysÂwiecaøy tøumaczom tzw. Biblii Leopolity, peønego katolickiego przekøadu Pisma SÂwieÎtego, ktoÂry ukazaø sieÎ drukiem juzÇ w roku 1561. Tøumaczem byø zapewne profesor Akademii Krakowskiej Jan Nicz ze Lwowa, nauczyciel Herbesta i Wujka, chocÂ niektoÂrzy badacze bioraÎ pod uwageÎ roÂwniezÇ walczaÎcego
z reformacjaÎ dominikanina, kaznodziejeÎ Zygmunta Augusta, Leonarda Nieza28

Zob. B.M. Metzger, The Text of the New Testament, New York 1968, s. 95±146; tenzÇe,
History of Editing the Greek New Testament, ¹Proceedings of the American Philosophical Societyº
131(1987) nr 2, s. 155±156.
29
D.A. Frick, Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-Reformation.
Chapters in the History of the Controversies (1551±1632), Berkeley±Los Angeles±London 1989,
s. 33.
30
K. GoÂrski, Nowy Testament Scharffenbergera, w: Z historii i literatury polskiej, seria II,
Warszawa 1964, s. 98±115.
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bitowskiego31. W przedmowie wreÎcz podkresÂla sieÎ, zÇe przekøad nie jest oparty
na Biblii hebrajskiej i greckiej, lecz wøasÂnie na wersji Hieronimowej; wiernosÂcÂ
Wulgacie, w przekonaniu tøumacza i wydawcoÂw, nie tylko zapewnia peønaÎ
zgodnosÂcÂ z naukaÎ KosÂcioøa, ale takzÇe chroni przed wasÂniami i nieporozumieniami, ktoÂrych zÂroÂdøem saÎ uroszczenia ludzkiego umysøu i pycha. W istocie
podkresÂlicÂ trzeba, zÇe oba przekøady katolickie ± zaroÂwno Nowy Testament
Scharffenbergera, jak i Biblia Leopolity ± wykazujaÎ sÂcisøy zwiaÎzek ze sÂredniowiecznaÎ tradycjaÎ przekøadowaÎ32, wysiøek tøumaczy w wielu miejscach byø
przede wszystkim modernizacjaÎ form jeÎzykowych, a rezerwa wobec nowozÇytnej filologii biblijnej, wspierana respektem dla misterium Søowa, oddalaøa te
dzieøa od innych przedsieÎwzieÎcÂ translatorskich doby humanizmu.
Niemal roÂwnoczesÂnie z tøumaczem (baÎdzÂ tøumaczami) Biblii Leopolity pracowali autorzy pierwszej polskiej Biblii kalwinÂskiej, ktoÂra do historii kultury
przeszøa pod nazwaÎ Biblii Brzeskiej, Biblii Radziwiøøowskiej baÎdzÂ Biblii PinÂczowskiej. Przygotowywaø jaÎ zespoÂø translatoroÂw, sÂwietnie wyedukowanych
humanistoÂw, takich jak Grzegorz Orszak, Piotr Statorius-StoinÂski, Jean TheÂnaud, Jan èaski, Jakub Lubelczyk, Szymon Zacjusz, Andrzej Trzecieski czy
Grzegorz Paweø z Brzezin. Ich dzieøo zostaøo wydane drukiem w 1563 roku
w BrzesÂciu Litewskim, w drukarni Bernarda WojewoÂdki. Byø to w istocie
pierwszy polski przekøad Biblii sporzaÎdzony z jeÎzykoÂw oryginalnych, Stary
Testament z hebrajskiego, a Nowy Testament z greki, chocÂ uwzgleÎdniajaÎcy,
oczywisÂcie, i SeptuaginteÎ, i WulgateÎ, i szesnastowieczne przekøady Biblii na
jeÎzyki wernakularne, i wreszcie ¹stary wykøadº polski, czyli wøasÂnie oÂw tajemniczy polski przekøad sÂredniowieczny, ujawniajaÎcy sieÎ w swej zmodernizowanej
wersji w Biblii Leopolity, do ktoÂrej zresztaÎ tøumacze brzescy odnoszaÎ sieÎ z duzÇym szacunkiem. ZnajomosÂcÂ jeÎzykoÂw biblijnych jest dla twoÂrcoÂw Biblii Brzeskiej niezbywalnym warunkiem dotarcia do ¹szczyrego Søowa BozÇegoº, chocÂ
przeciezÇ nie kwestionujaÎ oni autorytetu sÂw. Hieronima33. Podobnie jak wieÎkszosÂcÂ humanistycznych filologoÂw biblijnych, wychodzaÎ z zaøozÇenia, zÇe przekøad
Hieronimowy podlegaø w ciaÎgu wiekoÂw wielorakim znieksztaøceniom i manipulacjom, staÎd walka o prawdeÎ søowa biblijnego jest zarazem walkaÎ o dziedzictwo
sÂw. Hieronima.
Jednym z najwybitniejszych filologoÂw biblijnych XVI wieku, nie tylko polskich, byø niewaÎtpliwie arianin Szymon Budny, autor kolejnego przekøadu Biblii na jeÎzyk narodowy, od miejsca wydania zwanego najczeÎsÂciej BibliaÎ NiesÂwieskaÎ. Przedmowa do dzieøa, ogøoszonego w 1572 roku w oficynie Macieja KawieczynÂskiego, jednoznacznie stwierdza, zÇe powodem podjeÎcia pracy nad
31
R. SÂwieÎtochowski, Leonard Niezabitowski tøumaczem Biblii Leopolity, ¹Ruch Biblijny
i Liturgicznyº 14(1961) z. 5, s. 195±197.
32
Zob. E. Belcarzowa, Polskie i czeskie zÂroÂdøa Biblii Leopolity, KrakoÂw 2006.
33
Frick, dz. cyt., s. 73±75.
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translacjaÎ byøo niezadowolenie z przekøadoÂw juzÇ istniejaÎcych, w tym z owocoÂw
pracy tøumaczy brzeskich, ktoÂrym Budny zarzuca, izÇ ± mimo deklaracji, zÇe
tøumaczaÎ z jeÎzykoÂw oryginalnych ± w istocie podaÎzÇali za wersjaÎ Wulgaty, a takzÇe
za przekøadami francuskimi. Podaje wieÎc Budny przykøady licznych bøeÎdoÂw
poprzednikoÂw, domaga sieÎ korekt, z budzaÎcaÎ podziw erudycjaÎ odwoøuje sieÎ
zaroÂwno do przekazoÂw hebrajskich, greckich i øacinÂskich, jak i cerkiewnosøowianÂskich. Bodaj jako jedyny sposÂroÂd polskich tøumaczy biblijnych tego czasu
zmaga sieÎ z problemem ustalenia wøasÂciwej postaci tekstu; wbrew tradycji
erazmianÂskiej twierdzi, zÇe w wielu wypadkach to wøasÂnie Wulgata utrwala jego
wczesÂniejszaÎ wersjeÎ nizÇ przekazy greckie. Literacka uroda przekøadu zaprzaÎtaøa jego uwageÎ w znacznie mniejszym stopniu nizÇ wøasÂnie problem prawdy
i adekwatnosÂci, staÎd najwieÎcej serca wøozÇyø w konstrukcjeÎ rozbudowanych
¹przypiskoÂwº, usunieÎtych, niestety, przez cenzureÎ. Translacja staøa sieÎ tezÇ dla
niego punktem wyjsÂcia dla rozwinieÎtego i radykalnego dyskursu teologicznego,
w ktoÂrym do gøosu doszøy jego wyrazÂnie antytrynitarskie i unitarystyczne przekonania. Staøy sieÎ one widoczne szczegoÂlnie w kolejnej edycji Nowego Testamentu (èosk 1574), ktoÂra byøa wyrazem dezaprobaty dla interwencji wydawcoÂw Biblii NiesÂwieskiej. Jednak radykalizm teologiczny Budnego manifestujaÎcy
sieÎ w tym przekøadzie okazaø sieÎ nie do przyjeÎcia roÂwniezÇ dla braci zborowych
i doprowadziø do wykluczenia go ze wspoÂlnoty. Ostatnia edycja, z roku 1589,
w znacznym stopniu øagodziøa wczesÂniejsze rozstrzygnieÎcia egzegetyczne, co
bywa interpretowane jako gest pojednania ze strony tøumacza34.
Humanistyczna filologia biblijna skupiona byøa przede wszystkim na Nowym Testamencie, lecz dla antytrynitarzy ksieÎgi Nowego Przymierza miaøy
znaczenie absolutnie kluczowe i stanowiøy podstaweÎ ich doktrynalnej odreÎbnosÂci. Tym nalezÇy tøumaczycÂ fakt, zÇe na przeøomie XVI i XVII wieku wychodzaÎ
z tego sÂrodowiska jeszcze dwa kolejne przekøady Nowego Testamentu ± Marcina Czechowica (KrakoÂw 1577, 1594), a nasteÎpnie Walentego Szmalca (RakoÂw 1606, 1620, Amsterdam 1686), oba oparte na teksÂcie greckim i odlegøe od
radykalizmu Budnego, lecz zachowujaÎce zwiaÎzek stylistyczny (zwøaszcza przekøad Czechowica) z BibliaÎ BrzeskaÎ35.
Ukoronowaniem osiaÎgnieÎcÂ renesansowej biblistyki polskiej staøo sieÎ dzieøo
Jakuba Wujka, poczaÎwszy od Nowego Testamentu (KrakoÂw 1593), Psaøterza
Dawidowego (KarkoÂw 1594), po posÂmiertnie wydany peøny przekøad Biblii to
jest ksiaÎg Starego i Nowego Testamentu (KrakoÂw 1599), nad ktoÂrym wszakzÇe
tøumacz nie miaø juzÇ kontroli i ktoÂry nosi znamiona interwencji komisji rewizyjnej pod przewodnictwem nieprzychylnego pisarzowi Stanisøawa Grodzickie34
Kossowska, dz. cyt., s. 280 n. Zob. takzÇe: Frick, dz. cyt., s. 81±115; J. Kamieniecki, Szymon
Budny, zapomniana postacÂ polskiej reformacji, Wrocøaw 2002, s. 84±135.
35
L. Szczucki, Marcin Czechowic. Studium z dziejoÂw antytrynitaryzmu polskiego XVI wieku,
Warszawa 1964; Frick, dz. cyt., s. 116±132, 220±225.
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go. W 1546 roku soboÂr trydencki przyjaÎø uchwaøeÎ, zgodnie z ktoÂraÎ dla katolikoÂw Wulgata staøa sieÎ tekstem autorytatywnym i jedynym ortodoksyjnym zÂroÂdøem ewentualnych przekøadoÂw. Dopiero wszakzÇe w roku 1592 wyszøa drukiem
tzw. Wulgata klementynÂska, ktoÂra staøa sieÎ oficjalnym punktem odniesienia dla
przekøadoÂw katolickich. Wujek wieÎc w istocie korzystaø z roÂzÇnych zÂroÂdeø, w tym
najprawdopodobniej z tzw. Poligloty Antwerpskiej (Antwerpia 1569±1573)
i z Biblii LowanÂskiej (Leuven 1574) wydanych u Krzysztofa Plantina, a miaø
na warsztacie roÂwniezÇ Biblie polskie36. I chocÂ podstawaÎ jest niewaÎtpliwie Biblia
øacinÂska, to przeciezÇ tekst grecki obecny jest w adnotacjach i komentarzach, tak
by mozÇna sieÎ nim byøo posøuzÇycÂ ± w zaøozÇeniu tøumacza ± w ewentualnych
polemikach z odsteÎpcami. Jezuiccy redaktorzy, ktoÂrzy po sÂmierci Wujka dokonali rewizji jego przekøadu, nie omieszkali mu jednak wytknaÎcÂ nadmiernego
i nieortodoksyjnego ulegania wersji greckiej. Sukces Biblii Wujka, ktoÂra na
døugie wieki staøa sieÎ wzorem polskiego stylu biblijnego, nie wynikaø jednak
wyøaÎcznie z wybitnych kompetencji filologicznych tøumacza (nie brakowaøo ich
przeciezÇ i Budnemu) ani tezÇ z tego, zÇe dzieøo otrzymaøo pieczeÎcÂ katolickiej
ortodoksji, ale roÂwniezÇ z nieprzecieÎtnego talentu pisarskiego autora, ktoÂrego
nie støumiøy nawet daleko idaÎce interwencje redaktoroÂw. W literaturze staropolskiej to wøasÂnie translacja Wujka beÎdzie zÂroÂdøem cytatoÂw, przytoczenÂ, punktem odniesienia, czasami nawet w tekstach pisanych przez protestantoÂw.
KalwinisÂci polscy wespoÂø z bracÂmi czeskimi wypracowali jednak na poczaÎtku XVII stulecia kolejny peøny przekøad biblijny, ktoÂry w KosÂciele reformowanym miaø poÂzÂniej odegracÂ roleÎ podobnaÎ do roli Biblii Wujka. Prace nad tym
przekøadem rozpoczaÎø Marcin Janicki, kontynuowali je Daniel Mikoøajewski
i Jan Turnowski. Na synodach w BeøzÇycach (1613) i w Okszy (1615) formuøowano wprawdzie oczekiwania, by Mikoøajewski jedynie poprawiø tekst Biblii
Brzeskiej, w istocie wszakzÇe powstaøo nowe tøumaczenie. Wydano najpierw
Nowy Testament (GdanÂsk 1606), poÂzÂniej zasÂ peøny tekst, opatrzony nadto roÂzÇnymi dodatkami søuzÇaÎcymi pobozÇnosÂci zborowej: Biblia sÂwieÎta, to jest KsieÎgi
Starego i Nowego Przymierza z zÇydowskiego i greckiego jeÎzyka na polski pilnie
i wiernie przetøumaczone (GdanÂsk 1632).
Od czasoÂw sÂredniowiecza Biblia obecna byøa ± co oczywiste ± w formie
przytoczenÂ i nawiaÎzanÂ w kazaniach, w ktoÂrych ¹tematº ± jako ustalona w schemacie kompozycyjnym pierwsza czeÎsÂcÂ wypowiedzi, podlegajaÎca dalszej analizie
± stanowiø czeÎsto fragment perykopy odczytywanej w liturgii søowa na dany
dzienÂ. Widzimy to na przykøad w Kazaniu na dzienÂ sÂw. Katarzyny z cyklu
KazanÂ sÂwieÎtokrzyskich, gdzie temat zaczerpnieÎty zostaø z PnP 2,10, czy tezÇ
w Kazaniu o sÂw. Janie Chrzcicielu (èk 1,15) baÎdzÂ w Kazaniu o sÂw. Marii
36

Na temat zÂroÂdeø Biblii Wujka zob. J. GoøaÎb, O tøumaczeniu Nowego Testamentu przez ks.
Jakuba Wujka, Warszawa 1906; K. GaÎsiorowski, Ks. Jakub Wujek jako tøumacz Psaøterza Dawidowego, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 7(1961) z. 3, s. 41; Frick, dz. cyt., s. 148.
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Magdalenie (èk 7,47) ze zbioru KazanÂ gniezÂnienÂskich, takzÇe w Kazaniu na
dzienÂ Wszech SÂwieÎtych (Mt 5,1±12) ± by ograniczycÂ sieÎ tylko do kilku przywoøanÂ. Znacznie obficiej reprezentowane byøy przytoczenia biblijne w gatunku
postylli, zyskujaÎcym na popularnosÂci zwøaszcza w okresie renesansu, chocÂ roÂwniezÇ majaÎcym tradycjeÎ sÂredniowiecznaÎ (vide søawne dzieøo Mikoøaja z Liry
Postillae perpetuae in Veterem et Novum Testamentum). Na przeøomie sÂredniowiecza i renesansu postylla byøa w istocie rocznikiem kazanÂ, gøoÂwnie homiletycznych, odniesionych do konkretnej, przytoczonej w teksÂcie perykopy, a do
kariery gatunku w znacznym stopniu przyczynili sieÎ pisarze reformacyjni. Sprawiøo to, zÇe stopniowo zmieniaø sieÎ tezÇ adres czytelniczy tego gatunku; gdy
postylle sÂredniowieczne przeznaczone byøy przede wszystkim dla duchownych,
to reformacyjne i w ogoÂle renesansowe miaøy bycÂ ¹obrokiem duchownymº dla
ogoÂøu wiernych, w tym dla sÂwieckich. Najstarsza postylla w jeÎzyku polskim to
luteranÂska Postylla polska domowa jednego z poÂzÂniejszych tøumaczy Biblii
Brzeskiej, Grzegorza Orszaka (KroÂlewiec 1556), beÎdaÎca przeroÂbkaÎ wzoroÂw
niemieckich (w tym postylli Filipa Melanchtona). Niemal natychmiast przycÂmiøa jaÎ søawaÎ SÂwieÎtych søoÂw a spraw PanÂskich [...] kronika albo postylla, polskim
jeÎzykiem a prostym wykøadem tezÇ dla prostakoÂw kroÂtce uczyniona (KrakoÂw
1557) Mikoøaja Reja, majaÎca jeszcze do sÂmierci autora dwa kolejne wydania,
poÂzÂniej zasÂ tøumaczona na jeÎzyki ruski i litewski. I ona najprawdopodobniej
zalezÇna jest, przynajmniej czeÎsÂciowo, od wzoroÂw obcych, a jej popularnosÂcÂ
wiaÎzÇe sieÎ z niezwykle skutecznaÎ strategiaÎ perswazyjnaÎ wypracowanaÎ przez
pisarza z Nagøowic. W XVI i XVII wieku powstawaøy jednak nadal kolejne
postylle protestanckie (Grzegorza z ZÇarnowca, Krzysztofa KrainÂskiego, Samuela Dambrowskiego, Abrahama Skulteta), ktoÂrym strona katolicka przeciwstawiøa PostylleÎ wieÎkszaÎ (KrakoÂw 1573±1576) i PostylleÎ mniejszaÎ (KrakoÂw
1579±1580) Jakuba Wujka, majaÎcaÎ poÂzÂniej szesÂcÂ kolejnych wydanÂ i tøumaczonaÎ
na co najmniej dwa jeÎzyki, oraz Marcina Biaøobrzeskiego Postilla orthodoxa
(KrakoÂw 1581)37.
Inspiracje biblijne w literaturze staropolskiej saÎ mozÇe i najbardziej widoczne w zroÂzÇnicowanych gatunkowo dzieøach opracowujaÎcych zaczerpnieÎte z Pisma SÂwieÎtego waÎtki fabularne. NajwazÇniejsze grupy stanowiaÎ utwory apokryficzne, dramaty religijne (gøoÂwnie o charakterze misterioÂw, ale tezÇ tragedii
biblijnych czy pastoraøek dramatycznych), wreszcie poetyckie parafrazy biblijne, z gatunkiem mesjady na czele.
Dzieøa okresÂlane zwykle mianem ¹apokryfoÂw staropolskichº nawiaÎzujaÎ
w istocie ± na poziomie motywoÂw i waÎtkoÂw fabularnych ± do ksiaÎg niekano37
WsÂroÂd najwazÇniejszych prac na temat polskiej postyllografii zob.: K. Kolbuszewski, Postyllografia polska XVI i XVII wieku, KrakoÂw 1921; GoÂrski, dz. cyt.; J.T. Maciuszko, Ewangelicka
postyllografia polska XVI±XVIII wieku. Charakterystyka ± analiza poroÂwnawcza ± recepcja, Warszawa 1987; M. Kuran, Retoryka jako narzeÎdzie perswazji w postylli polskiej XVI wieku, èoÂdzÂ 2007.
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nicznych, czyli apokryfoÂw wøasÂciwych, lecz wykorzystujaÎ roÂwniezÇ poÂzÂnosÂredniowieczne legendy, wzory strukturalne romansu, epickie kompilacje, eksponujaÎ kategorie cudownosÂci, niezwykøosÂci, fantastyki, komponujaÎc je w osobliwych nieraz caøosÂciach narracyjnych z elementami biblijnymi. Ze wzgleÎdu na
swaÎ fabularnaÎ atrakcyjnosÂcÂ i potencjaø wyobrazÇeniotwoÂrczy byøy traktowane
w dobie przedtrydenckiej jako uzÇyteczne narzeÎdzie duszpasterskie, a zaczerpnieÎte staÎd motywy odnajdujemy zaroÂwno w kazaniach, w sztuce, jak i w piesÂni
religijnej tego czasu. Reforma potrydencka przyczyniøa sieÎ wprawdzie do støumienia twoÂrczosÂci apokryficznej, lecz bynajmniej nie wypleniøa caøkowicie wywodzaÎcych sieÎ z niej wyobrazÇenÂ i waÎtkoÂw.
WsÂroÂd najwazÇniejszych polskich poÂzÂnosÂredniowiecznych i renesansowych
tekstoÂw apokryficznych znajdujemy teksty pozostajaÎce w obiegu reÎkopisÂmiennym, jak na przykøad RozmysÂlanie przemyskie i RozmysÂlania dominikanÂskie,
zachowane w kopiach z poczaÎtku XVI wieku, oraz Sprawa cheÎdoga o meÎce
Pana Chrystusowej, Ewangelia Nikodema i Historia Trzech KroÂli, zapisane
w manuskrypcie WawrzynÂca z èaska z 1544 roku. Wydawano tezÇ jednak wiele
drukoÂw o podobnym charakterze, jak na przykøad ZÇywot Pana Jezu Krysta
Baltazara Opeca (KrakoÂw 1522), ZÇywot sÂwieÎtej Anny Jana z Koszyczek (KrakoÂw ok. 1522), Historyja barzo cudna [...] o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana, Istoryja o sÂwieÎtym JoÂzefie, patryjarsze Starego Zakonu (KrakoÂw 1530)38. Teksty te saÎ przewazÇnie kompilacjami, wykorzystujaÎ narracje
biblijne przytaczane in extenso, lecz interpolujaÎ je apokryfami starochrzesÂcijanÂskimi baÎdzÂ zÇydowskimi (zob. dwa ostatnie sposÂroÂd wymienionych tekstoÂw),
chocÂ najczeÎsÂciej w ich poÂzÂnosÂredniowiecznych wersjach, øaÎczaÎ je z elementami
legend, popularnych ¹historyjº (staÎd formuøa Juliana KrzyzÇanowskiego, ktoÂry
uznaø RozmysÂlanie przemyskie za przykøad ¹romansu duchownegoº)39, ale
takzÇe medytacji (np. RozmysÂlania dominikanÂskie, ZÇywot Pana Jezu Krysta).
Mimo widocznej, zwøaszcza z dzisiejszego punktu widzenia, fikcjonalnosÂci i fantastyki konstrukcji, dzieøa te saÎ owocami i dowodami niewaÎtpliwej erudycji ich
autoroÂw. I tak na przykøad badania nad RozmysÂlaniem przemyskim dowiodøy
zalezÇnosÂci tego pieÎtnastowiecznego zapewne tekstu przede wszystkim od
Ewangelii, lecz roÂwniezÇ od Historia scholastica Piotra Comestora, od anonimowego, lecz przypisywanego czasem Hugonowi von Trimberg Vita beatae Virginis Mariae et Salvatoris rhytmica (XIII w.), od Passio Christi Jakuba de Vitry,
Meditationes vitae Christi Pseudo-Bonawentury. WsÂroÂd zÂroÂdeø drugorzeÎdnych
wskazuje sieÎ takzÇe na Historia de nativitate Mariae, Gesta Pilati, Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione Domini, pisma wielu OjcoÂw KosÂcioøa i sÂred38

NajwazÇniejszaÎ pracaÎ na temat staropolskich apokryfoÂw pozostaje ksiaÎzÇka M. Adamczyk,
Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do konÂca XVI wieku, PoznanÂ 1980. Zob.
takzÇe antologieÎ Caøy sÂwiat nie pomiesÂciøby ksiaÎg. Staropolskie opowiesÂci i przekazy apokryficzne,
wyd. W.R. Rzepka, W. Wydra, wsteÎp M. Adamczyk, Warszawa±PoznanÂ 1996.
39
J. KrzyzÇanowski, Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962, passim.
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niowiecznych egzegetoÂw, takich jak Ludolf SaksonÂczyk i Mikoøaj z Liry40. To
prawdziwa biblioteka sÂredniowieczna, lecz trzeba podkresÂlicÂ, zÇe kunszt pieÎtnastowiecznego pisarza sprawiø, izÇ narracja, skompilowana z tak wielu uczonych zÂroÂdeø, zachowuje spoÂjnosÂcÂ, potoczystosÂcÂ i atrakcyjnosÂcÂ dla prostego nawet odbiorcy.
Inspiracje apokryficzne widoczne bywaøy roÂwniezÇ w poÂzÂnosÂredniowiecznych utworach nie majaÎcych charakteru narracyjnego, jak na przykøad Kazania
o Maryi Pannie czystej Jana z Szamotuø Paterka, w ktoÂrych dyskurs teologiczny
traktujaÎcy o Niepokalanym PoczeÎciu Maryi jest ilustrowany, jak w RozmysÂlaniu
przemyskim wøasÂnie, szczegoÂøowymi opisami cielesnej ¹cudnosÂciº Dziewicy41,
albo jak w piesÂniach religijnych, gdzie elementy liryczne bywajaÎ uzupeøniane
apokryficznaÎ narracjaÎ (np. ¹Anna sÂwieÎta i nabozÇna...º, ¹Mocne boskie tajemnosÂci...º, ¹SÂwiebodnosÂcÂ Boga zÇywego...º, Wøadysøawa z Gielniowa ¹JuzÇ sieÎ
anjeli wiesielaÎ...º i ¹Anna niewiasta niepøodna...º)42. Motywy apokryficzne saÎ
tu jednak juzÇ tylko elementem budujaÎcym wyobrazÂnieÎ religijnaÎ, a ich wykorzystanie w istocie nie odbiega od sposobu, w jaki te same skøadniki wspoÂøtworzycÂ beÎdaÎ utwory sakralne kolejnych epok.
KolejnaÎ grupaÎ dzieø literatury dawnej, w ktoÂrych pojawiajaÎ sieÎ zaczerpnieÎte
z Biblii waÎtki, niejednokrotnie skontaminowane roÂwniezÇ z elementami apokryficznymi (zwøaszcza w okresie poÂzÂnego sÂredniowiecza), saÎ utwory dramatyczne43. Do najstarszych nalezÇaÎ dramatyzacje liturgiczne i oficja dialogowe Wielkiego Tygodnia, beÎdaÎce, z punktu widzenia konstrukcji tekstu, centonami zøozÇonymi z øacinÂskich wersetoÂw biblijnych i aklamacji liturgicznych, takie jak
Processio in Dominica Palmarum, Coena Domini, Depositio Crucis, Elevatio
Crucis czy Visitatio sepulchri. Scenariusze tych widowisk, charakteryzujaÎcych
sieÎ wysokim stopniem parateatralnej umownosÂci, symboliki gestu, kostiumu
i rekwizytu, sÂcisøym zwiaÎzkiem z przestrzeniaÎ sakralnaÎ i aktywnym udziaøem
wiernych w inscenizacji, zachowaøy sieÎ w dziesiaÎtkach kopii w ksieÎgach liturgicznych, poczaÎwszy od XII do XVI wieku. Nie ma natomiast sÂwiadectw podobnych dramatyzacji dla okresu bozÇonarodzeniowego i mozÇna saÎdzicÂ, zÇe dopiero w drugiej poøowie XV wieku, za sprawaÎ bernardynoÂw, pojawiajaÎ sieÎ
w Polsce widowiska jaseøkowe oraz zwiaÎzany z nimi obyczaj ¹koøysania Dzie40
T. Dobrzeniecki, èacinÂskie zÂroÂdøa `RozmysÂlania przemyskiego', w: SÂredniowiecze. Studia
o kulturze, t. 4, Wrocøaw 1969, s. 260 n.
41
M. Hanusiewicz, Ciaøo jako symbol w `Kazaniach o Maryi Pannie czystej' Jana z Szamotuø
Paterka, w: Literatura i kultura polskiego sÂredniowiecza. Czøowiek wobec sÂwiata znakoÂw i symboli,
red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 207±222.
42
W. Wydra, Wøadysøaw z Gielniowa. Z dziejoÂw sÂredniowiecznej poezji polskiej, PoznanÂ 1992;
R. Mazurkiewicz, Polskie sÂredniowieczne piesÂni maryjne, KrakoÂw 2002.
43
S. Windakiewicz, Dramat liturgiczny w Polsce sÂredniowiecznej, KrakoÂw 1903; J. LewanÂski,
Dramat liturgiczny, Wrocøaw 1966; tenzÇe. Dramat i teatr sÂredniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.
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ciaÎtkaº. Odnosi sieÎ do nich sÂwiadectwo Kallimacha zawarte w øacinÂskim wierszu ¹Ecce iterum nati redeunt sollemnia Christiº. W poÂzÂniejszym okresie rozwijaøy sieÎ takzÇe bardziej zøozÇone struktury dialogowo-dramatyczne zwiaÎzane
z tematykaÎ BozÇego Narodzenia, w jeÎzyku øacinÂskim (czeÎsto zwiaÎzane ze szkolnaÎ scenaÎ jezuickaÎ) i polskim, jak np. Dialogus de Nativitate Domini, wystawiony
w Wilnie w 1584 roku, Dialogus pro festo Trium Regum oraz Dialogus brevis
pro festo Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, zachowane w reÎkopisach Biblioteki JagiellonÂskiej, Jana Karola Dachnowskiego Dialog o cudownym Narodzeniu Syna BozÇego (b.m.w. 1621), Sebastiana MiczynÂskiego Syncharma na
uroczyste Przedwiecznego Syna BozÇego Narodzenie (KrakoÂw 1624). PieÎtnastoi szesnastowieczne kancjonaøy przekazujaÎ niemaøy zasoÂb baÎdzÂ peønych piesÂni
bozÇonarodzeniowych øacinÂskich i polskich, baÎdzÂ rejestry incipitoÂw utworoÂw
wykorzystywanych wøasÂnie we wczesnych przedstawieniach jaseøkowych. Najstarsze pochodzaÎ z wieku XV i w duzÇej czeÎsÂci saÎ przekøadami lub przeroÂbkami
utworoÂw øacinÂskich lub czeskich (np. Zdrow baÎdzÂ, krolu anjelski czy ZstaøacÂ sieÎ
rzecz wielmi dziwna, powst. ok. 1442; Panna, Panna porodziøa albo NuzÇ wy,
bielscy panowie z cyklu tzw. rotuø øacinÂsko-polskich z poø. XV wieku). NiektoÂre
z nich speøniaøy funkcje katechetyczne, w innych zasÂ dominowaøy elementy
liryczne. W koleÎdach poÂzÂnosÂredniowiecznych ustaliøy sieÎ juzÇ pewne charakterystyczne schematy i motywy, ktoÂre wykorzystywane beÎdaÎ przez twoÂrcoÂw poÂzÂniejszych, zwøaszcza barokowych, a mianowicie motywy hoødu pasterzy i pokøonu Trzech KroÂli, zÇale nad niedolaÎ DzieciaÎtka, pochwaøy Jego urody, koøysankowe refreny. W okresie renesansu ta tradycja nie ulegøa zasadniczej modyfikacji, chocÂ protestantyzm przyczyniø sieÎ do uksztaøtowania sieÎ piesÂni bozÇonarodzeniowej silnie zwiaÎzanej z tekstem biblijnym i jego frazeologiaÎ. Czasy
baroku staøy sieÎ ¹zøotym wiekiemº polskiej koleÎdy. JuzÇ u progu epoki znani
i uznani poeci podejmowali temat bozÇonarodzeniowy, szukajaÎc nowych form
gatunkowych. I tak na przykøad koleÎdeÎ koøysankowaÎ wykorzystywaø w swej
idylli betlejemskiej Stanisøaw Grochowski, a wiele fragmentoÂw jego Wirydarza
abo KwiatkoÂw rymoÂw duchownych (KrakoÂw 1607) miaøo traficÂ poÂzÂniej do
reÎkopisÂmiennych kancjonaøoÂw. ProÂbeÎ stworzenia ¹koleÎdy mitologicznejº podjaÎø w cyklu Rotuøy na narodzenie Syna BozÇego Kasper Miaskowski (KrakoÂw
1612). Na poczaÎtku XVII wieku uksztaøtowaø sieÎ nowy typ piesÂni bozÇonarodzeniowej, tzw. pastoraøki, rozwijajaÎcej przede wszystkim motywy pasterskie,
w taki jednak sposoÂb, zÇe staøy sieÎ one wøasÂciwie podstawowym tematem utworu
i pretekstem do wprowadzenia elementoÂw ludycznych. NajwieÎkszaÎ popularnosÂcÂ miaøy zyskacÂ pastoraøki Jana ZÇabczyca, ogøoszone w zbiorze Symfonije
anielskie (KrakoÂw 1630), wsÂroÂd ktoÂrych znalazøy sieÎ utwory, takie jak PrzybiezÇeli do Betlejem pasterze, A wczora z wieczora czy Przy onej goÂrze sÂwiecaÎ sieÎ
zorze. Symfonije anielskie byøy kontrafakturami i wykorzystywaøy melodie znanych piosenek i tanÂcoÂw, na ktoÂrych ¹notyº ZÇabczyc napisaø swoje piesÂni koleÎdowe, czerpiaÎc roÂwniezÇ z tychzÇe wzoroÂw sÂwieckich schematy stylistyczne i ry-
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mowe. Pastoraøkami byøy takzÇe utwory z Kolebki Jezusowej (ok. 1632) Kaspra
Twardowskiego, w ktoÂrych poeta ± w sposoÂb typowy dla ksztaøtujaÎcego sieÎ
wøasÂnie gatunku ± polonizowaø realia betlejemskie i tajemniceÎ BozÇego Narodzenia przenosiø w rzeczywistosÂcÂ polsko-ruskiego pogranicza. W pastoraøkach
polonizacja obejmowaøa caøy niemal sÂwiat przedstawiony: pejzazÇ, stroÂj bohateroÂw, rekwizyty, takie jak dary pasterskie i instrumenty muzyczne, imiona, stylizowane na gwareÎ dialogi bohateroÂw. Elementy ludyczne wprowadzano przy
opisach pospiesznego biegu pasterzy do betlejemskiej szopy, ich tanÂcoÂw i ukøonoÂw. WieÎkszosÂcÂ pastoraøek, ktoÂrych najstarsze przekazy zachowaøy sieÎ w siedemnasto- i osiemnastowiecznych reÎkopisÂmiennych kancjonaøach, pochodzaÎcych zwøaszcza ze sÂrodowisk benedyktynek i karmelitanek, to utwory anonimowe. Dotyczy to takzÇe koleÎd koøysankowych, ktoÂre nalezÇy uznacÂ za drugi co
do wazÇnosÂci gatunek koleÎdowy polskiego baroku, genetycznie zwiaÎzany ze
wspomnianym juzÇ obrzeÎdem ¹koøysania DzieciaÎtkaº, ktoÂrego staranny opis
daø juzÇ w XVIII wieku JeÎdrzej Kitowicz. Charakterystyczne dla nich saÎ refreny
typu ¹lulajzÇe, lulajº, ¹lililililajº, ¹nynajzÇe, nynajº itp. Struktura sprowadza sieÎ
czeÎsto do nagromadzenia pieszczotliwych okresÂlenÂ DzieciaÎtka, jak w karmelitanÂskich koleÎdach LulajzÇe, Jezuniu czy Gdy sÂliczna Panna44.
PowroÂcÂmy jednak do kwestii inspiracji biblijnych w dramacie. Tematyka
pasyjna i paschalna, obecna, jak wspomniano, juzÇ w dramatyzacjach liturgicznych, inspirowaøa takzÇe przedstawienia o charakterze misteryjnym. Zachowaøy
sieÎ wzmianki o misterium paschalnym, wykonywanym w Krakowie juzÇ w wieku
XIV, a z przeøomu XIV i XV pochodzaÎ sÂlaÎskie misteria øacinÂsko-niemieckie,
majaÎce formeÎ planktoÂw. Jeden z najwybitniejszych utworoÂw poetyckich polskiego sÂredniowiecza, czyli tzw. Plankt sÂwieÎtokrzyski, roÂwniezÇ najprawdopodobniej
jest fragmentem zaginionego misterium pasyjnego. Najstarszym peønym polskim misterium jest Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu PanÂskim, wydana w Krakowie ok. roku 1580, lecz niewaÎtpliwie przekazujaÎcy tekst dawniejszy, z ktoÂrego paulin, Mikoøaj z Wilkowiecka, wyodreÎbniø czeÎsÂcÂ wielkanocnaÎ
(moÂwiaÎcaÎ o wydarzeniach od zøozÇenia Chrystusa do grobu po spotkanie w Wieczerniku). Inspiracja biblijna øaÎczy sieÎ tu z apokryficznaÎ, ale pojawiajaÎ sieÎ takzÇe
± w sposoÂb charakterystyczny do poetyki misterium ± sceny realistyczne i ko44
Na temat staropolskich piesÂni bozÇonarodzeniowych zob.: M. Bobowski, Polskie piesÂni katolickie od najdawniejszych czasoÂw do konÂca XVI wieku, KrakoÂw 1893; S. Dobrzycki, O koleÎdach,
PoznanÂ 1923; KoleÎdy polskie. SÂredniowiecze i wiek XVI, oprac. S. Nieznanowski, J. Nowak-DøuzÇewski, t. 1±2, Warszawa 1966; M. Bokszczanin, Kantyczka ChybinÂskiego. Z tradycji biblijnych i literackich
koleÎdy barokowej, w: Literatura, komparatystyka, folklor. KsieÎga posÂwieÎcona Julianowi KrzyzÇanowskiemu, red. M. Bokszczanin, S. Frybes. E. Jankowski, Warszawa 1968, s. 712±792; B. KrzyzÇaniak,
Kantyczki z reÎkopisoÂw karmelitanÂskich (XVII±XVIII w.), KrakoÂw 1977; Kantyczki karmelitanÂskie.
ReÎkopis z XVII wieku, oprac. B. KrzyzÇaniak, KrakoÂw 1980; S. Nieznanowski, Barokowe koleÎdy
polskie, w: Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red.
B. Otwinowska, A. Nowicka-JezÇowa, J. Kowalczyk, A. KarpinÂski, t. 1, Warszawa 1993, s. 113±122.
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miczne. Tekst zmodernizowaø i adaptowaø dla potrzeb sceny barokowej Jan
Karol Dachnowski (ZÇywa historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu PanÂskim,
KrakoÂw 1631) i w tej postaci utwoÂr grywany byø na scenie popularnej jeszcze
w wieku XIX45. Tematyka pasyjna i paschalna obecna byøa takzÇe w poÂzÂniejszych
dialogach i dramatach, czasem zwiaÎzanych ze scenaÎ jezuickaÎ, jak np. wystawione w Rydze Resurrectio Christi (1584) i Dialogus de ligno vitae (wyst. w Kaliszu
1609), w Kaspra Miaskowskiego dialogu Pielgrzym wielkanocny (KrakoÂw 1612)
czy wreszcie w znakomitym literacko Dialogu o Zmartwychwstaniu PanÂskim
Wacøawa Potockiego, nawiaÎzujaÎcym do zaginionego, dawniejszego misterium.
W poÂzÂnym baroku z tradycji misteryjnej, ale takzÇe nowozÇytnego dramatu muzycznego wyksztaøciøa sieÎ forma opery pasyjnej, jednakzÇe jej scenariusze nie
zachowaøy sieÎ do dnia dzisiejszego. Osobne miejsce zajmuje nawiaÎzujaÎcy do
tradycji teatru misteryjnego i moralitetowego zarazem, ale przetwarzajaÎcy waÎtek z KsieÎgi Rodzaju ZÇywot JoÂzefa z pokolenia zÇydowskiego Mikoøaja Reja
(KrakoÂw 1545), bycÂ mozÇe zalezÇny czeÎsÂciowo od humanistycznego øacinÂskiego
dramatu Corneliusa Crocusa Comedia sacra cui titulus Ioseph. Rej jednak støumiø oddziaøywanie konwencji humanistycznej, jego dialog zdaje sieÎ odsyøacÂ do
dosÂwiadczenÂ sceny symultanicznej, a w interpretacji historii JoÂzefa dominuje
intencja moralistyczna. W duchu humanistycznym ten sam waÎtek opracowaø
wszakzÇe ponad czterdziesÂci lat poÂzÂniej, korzystajaÎc z poetyki tragedii klasycznej,
Szymon Szymonowic w øacinÂskim dramacie Castus Ioseph (KrakoÂw 1587, przekøad polski pioÂra Stanisøawa Gosøawskiego 1597). Szymonowic wzorowaø sieÎ na
tragedii Eurypidesa Hippolytos stephanephoros, podkresÂlajaÎc analogie waÎtku
miøosÂci Fedry do Hipolita oraz namieÎtnosÂci zÇony Putyfara do JoÂzefa, nasÂladowaø
kompozycjeÎ antycznego dramatu, imitowaø poszczegoÂlne dialogi i piesÂni choÂroÂw46. Reguøy tematycznej paraleli skøoniøy roÂwniezÇ szkockiego poeteÎ George'a
Buchanana do oparcia tragedii Iephthes sive votum, opowiadajaÎcej dzieje sÂlubu
Jeftego z KsieÎgi SeÎdzioÂw i udatnie przetøumaczonej na jeÎzyk polski przez Jana
Zawickiego (KrakoÂw 1587), na wzorze Eurypidejskiej Ifigenii47.
Dla potrzeb teatru szkolnego powstawaøy tezÇ liczne dialogi i dramaty, ktoÂre
czerpaøy waÎtki fabularne z roÂzÇnych ksiaÎg Starego Testamentu, jak np. o ¹raju,
upadku pierwszych rodzicoÂw i drzewie zÇywotaº (1602), o Ablu i Kainie (1579),
Abrahamie i Sarze, Izaaku (1577), Melchizedechu (1580), Nabuchodonozorze
(1584), Zuzannie (1569), Absalomie (1585), Dawidzie (1615), Judycie (1596),
Achabie (1578), Hiobie, Tobiaszu (1577), gøoÂwnie w jeÎzyku øacinÂskim, chocÂ
czasem takzÇe w narodowym. O wieÎkszosÂci z tych tekstoÂw wiemy jedynie z zachowanych wzmianek i informacji posÂrednich48. Jezuickie ratio studiorum przy45

J. KrzyzÇanowski, Dialog czeÎstochowski, w: tenzÇe, Tradycje literackie polszczyzny. Od Galla
do Staffa, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1992, s. 344±369.
46
E.J. GøeÎbicka, Szymon Szymonowic. Poeta Latinus, Warszawa 2001, s. 31.
47
M. Hanusiewicz-Lavallee, Tragedia rozumu i pobozÇnosÂci. `Iephthes' Buchanana-Zawickiego, ¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº 52(2008), s. 27±50.
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pisywaøo przedstawieniom teatralnym wazÇne miejsce w procesie edukacyjnym
i formuøowaøo szczegoÂøowe przepisy ich dotyczaÎce. W kazÇdym kolegium Towarzystwa przygotowywano zwykle jeden lub dwa spektakle w ciaÎgu roku, co ±
zwazÇywszy, zÇe kolegioÂw byøo kilkadziesiaÎt ± daje ogromnaÎ liczbeÎ przedstawienÂ;
zÂroÂdøem do ich poznania saÎ czeÎsto zachowane streszczenia (synopsy), rzadziej
peøne teksty sztuk49.
WazÇnym zjawiskiem w literaturze humanistycznej i barokowej byøy wierszowane parafrazy biblijne, upowszechniajaÎce sieÎ od drugiej poøowy XVI wieku. Ich popularnosÂcÂ miaøa zøozÇonaÎ motywacjeÎ. Dla sÂrodowisk protestanckich
najwazÇniejsza byøa intencja dydaktyczna, a nawet mnemotechniczna; wierszowane przeroÂbki poszczegoÂlnych ksiaÎg biblijnych czy nawet caøej Biblii miaøy
søuzÇycÂ cÂwiczeniu pamieÎci i umacnianiu pobozÇnosÂci. W krajach poÂønocnoeuropejskich byøy niezwykle popularne, a o ich funkcji mnemnotechnicznej sÂwiadczaÎ m.in. charakterystyczne tytuøy: Memoriale Biblicum (Strassbourg 1544),
Enchridion Veteris et Novi Testamenti (Frankfurt 1573), Chronographiae sacrae
utriusque Testamenti libri quinque (Frankfurt 1594)50. W Polsce przykøadem
takiej przeroÂbki jest Sumariusz wszytek Nowego Testamentu, o funkcjach wybitnie dydaktycznych, napisany przez arianina Marcina Czechowica (KrakoÂw
1570). WieÎkszosÂcÂ jednak staropolskich parafraz biblijnych miaøa aspiracje bardziej estetyczne nizÇ dydaktyczne, a ich genezeÎ øaÎczycÂ nalezÇy z wywodzaÎcaÎ sieÎ
z ducha humanizmu chrzesÂcijanÂskiego intencjaÎ swoistej artystycznej nobilitacji
søowa biblijnego, ustanowienia harmonii mieÎdzy rozumianaÎ na sposoÂb klasyczny ¹poetyckosÂciaÎº a objawionaÎ prawdaÎ Pisma. InspiracjaÎ i poniekaÎd wzorem
dla takich przedsieÎwzieÎcÂ byøa ± toutes proportions gardeÂes ± renesansowa wergilianÂska epika biblijna, a wieÎc søawne dzieøo Jakuba Sannazara De partu Virginis (Neapol 1526), czeÎsÂciowo zresztaÎ tøumaczone roÂwniezÇ na jeÎzyk polski
przez Grzegorza Czaradzkiego51, czy Marca Girolama Vidy wielki epos Christias (Kremona 1535). Teoretyczne uzasadnienie tego sojuszu klasycznosÂci z tematem chrzesÂcijanÂskim daø m.in. Antonio Possevino w De poesi et pictura
ethnica, humana et fabulosa, collata cum vera et sacra (Leuven 1594), gdzie
pisaø o ukrytej harmonii mieÎdzy starozÇytnosÂciaÎ klasycznaÎ a chrzesÂcijanÂstwem,
harmonii, ktoÂra ujawniøa sieÎ w pierwszych wiekach po narodzeniu Chrystusa,
48

Por. J. Poplatek, Studia z dziejoÂw jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocøaw 1957.
Na temat teatru jezuickiego zob. takzÇe: S. Windakiewicz, Teatr kolegioÂw jezuickich w dawnej Polsce, KrakoÂw 1922; J. OkonÂ, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie w Polsce XVII wieku,
Wrocøaw 1970.
50
W.L. Grant, Neo-Latin Verse Translation of the Bible, ¹The Harvard Theological Reviewº
52(1959) nr 3, s. 206; McFarlane, dz. cyt., s. 249.
51
G. Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd.
R. Mazurkiewicz, E. Buszewicz, red. nauk. A. Nowicka-JezÇowa, R. Mazurkiewicz, Warszawa
2009. Na temat innego anonimowego przekøadu Sannazara zob. J. Czubek, SÂlad Sannazara w Pol±
sce, ¹PamieÎtnik Literackiº 1910 z. 9, s. 533±538.
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244

MIROSèAWA HANUSIEWICZ-LAVALLEE

a teraz winna bycÂ na nowo odkrywana52. WsÂroÂd staropolskich parafraz biblijnych dominujaÎ jednak teksty o nikøej wartosÂci artystycznej. Opracowywano
wieÎc w formie odreÎbnych utworoÂw historieÎ JoÂzefa (Samuel Dowgird, Historyja
o JoÂzefie do Egiptu zaprzedanym, Lubcz 1625; Wojciech Stanisøaw ChrosÂcinÂski,
JoÂzef do Egiptu od braci przedany, b.m.w 1745), Hioba (Joba onego sprawiedliwego meÎzÇa cierpliwosÂcÂ i wiara, KrakoÂw 1559; zaginiona parafraza Marcina
Biaøobrzeskiego; Wojciech Stanisøaw ChrosÂcinÂski, Job cierpiaÎcy, z doÂbr i fortun
wyzuty, Warszawa 1705; JeÎdrzej Aleksandrowicz, Job i Tobiasz, wierszem polskim, b.m.w. 1751), Judyty (R. LeszczynÂski, Judith, BaranoÂw 1620, dzieøo beÎdaÎce przekøadem z Du Bartasa; Wacøaw Potocki, Judyta, napisana ok. 1652),
Estery (Wojciech Stanisøaw ChrosÂcinÂski, Aman od Asswerusa kroÂla perskiego
nad wszystkie inne ksiaÎzÇeÎta wywyzÇszony, b.m.w. 1745), Zuzanny (Jan Kochanowski, Zuzanna, KrakoÂw 1562; Sebastian Grabowiecki, utwoÂr I, 10 ze zbioru
Rymy duchowne, KrakoÂw 1590; Samuel Dowgird, Historyja o Zuzannie i o matce niektoÂrej z sidemiaÎ synoÂw od Antiocha umeÎczonej, Lubcz 1624); Tobiasza
(S.H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, Warszawa 1683 oraz wymieniona juzÇ
parafraza Aleksandrowicza). Arcydzielnej parafrazy KsieÎgi Eklezjastesa dokonaø Stanisøaw Herakliusz Lubomirski (KrakoÂw 1702). Jak widacÂ, niektoÂre historie biblijne przyciaÎgaøy najznakomitsze pioÂra ± Kochanowskiego, Grabowieckiego, Lubomirskiego, Potockiego. Ten ostatni zdawaø sieÎ zmierzacÂ do
przewierszowania caøej Biblii, o czym sÂwiadczaÎ zaroÂwno utwory zachowane
(oproÂcz Judyty roÂwniezÇ TydzienÂ stworzenia sÂwiata, Pan BoÂg dobry, czøowiek
zøy we wszystkich drogach swoich, Nowy zaciaÎg pod choraÎgiew staraÎ tryumfujaÎcego Jezusa), jak i te znane nam tylko z tytuøoÂw: Arfa Starego Testamentu
z Nowym, Pieluszki Chrystusowe, Wieniec Maryjej Panny. Poemat Potockiego
Nowy zaciaÎg jest bodaj najlepszym przykøadem charakterystycznego dla polskiego baroku gatunku mesjady, czyli poematu epickiego traktujaÎcego o dziejach baÎdzÂ meÎce Chrystusa, czasem przedstawionych w konteksÂcie caøej historii
zbawienia. W poczaÎtkowej fazie rozwoju gatunku inspiracje pøynaÎce ze strony
wielkiego eposu klasycznego czy takich dzieø, jak Christias Vidy byøy mniej
widoczne; poematy, takie jak Historyja gorzkiej MeÎki Kaspra Miaskowskiego
(KrakoÂw 1612) i PamiaÎtka krwawej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa
Abrahama RozÇniatowskiego (KrakoÂw 1610), poÂzÂniej zasÂ Chrystusa cierpiaÎcego
(KrakoÂw 1681) Wespazjana Kochowskiego, øaÎczyøy waÎtki biblijne, apokryficzne z inspiracjami pøynaÎcymi ze strony sztuki medytacji. PrawdziwaÎ peønaÎ realizacjeÎ mesjady daøy dopiero dwa poematy: Szymona Gawøowickiego Jezus
NazarenÂski [...] albo Jeruzalem niebieska przezenÂ wyzwolona (Warszawa
1686), juzÇ formaÎ tytuøu odsyøajaÎcy do tradycji Torquata Tassa, a zawierajaÎcy
tezÇ fragmenty poematu Vidy, oraz Walentego Odymalskiego SÂwiata naprawionego od Jezusa Chrystusa [...] historyjej sÂwieÎtej ksiaÎg dziesieÎcÂ (KrakoÂw 1671),
52
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roÂwniezÇ zawierajaÎcy cytaty z Vidy, oba operujaÎce oktawaÎ, swobodne w epickim,
sensualistycznym obrazowaniu, usiøujaÎce wpisacÂ waÎtki biblijne w tradycjeÎ wergilianÂsko-tassowskaÎ53. Do tego dziedzictwa posÂrednio nawiaÎzuje inny jeszcze
religijny poemat epicki poÂzÂnego baroku, nie majaÎcy juzÇ formy mesjady, a beÎdaÎcy przekøadem dzieøa Giambattisty Marina La strage degl'innocenti, czyli
zachowany w reÎkopisie, powstaøy w poøowie XVIII wieku w sÂrodowisku bazylianÂskim poemat O zabiciu møodziankoÂw, w kunsztownych i nieco perwersyjnych oktawach opowiadajaÎcy historieÎ rzezi niewiniaÎtek54.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe swoisty skrypturalizm, bardzo gøeÎbokie przeniknieÎcie jeÎzyka poezji religijnej strukturami obrazowo-stylistycznymi Biblii wydaje
sieÎ szczegoÂlnie znamienne dla poezji protestanckiej XVI i XVII wieku. Gdy
w utworach autoroÂw katolickich dostrzegamy wøasÂnie parafrastycznaÎ swobodeÎ, skøonnosÂcÂ do øaÎczenia roÂzÇnych tradycji w przeroÂbkach tekstoÂw biblijnych,
pisarze protestanccy zdajaÎ sieÎ ujawniacÂ aspiracjeÎ do stworzenia poezji ze
¹szczyrego Søowa BozÇegoº, tak jakby zasada sola Scriptura byøa nie tylko
podstawaÎ ksztaøtowania doktryny, ale i normaÎ artystycznaÎ, jakby ¹nagieº
søowo biblijne nie wymagaøo retorycznej nobilitacji. Takie podejsÂcie, motywowane oczywisÂcie wstrzemieÎzÂliwosÂciaÎ i dystansem wobec pokus estetyki, ale
roÂwniezÇ wzgleÎdami dydaktycznymi, ujawnia sieÎ w sposoÂb dosÂcÂ jaskrawy w katolickich i protestanckich piesÂniach religijnych tego czasu. Te ostatnie wyroÂzÇniajaÎ sieÎ oszczeÎdnosÂciaÎ poetyckiej ornamentyki, duzÇym nasyceniem tekstu
cytatami z Pisma, w tych pierwszych zasÂ wciaÎzÇ pulsuje tradycja apokryficzna,
pojawiajaÎ sieÎ mniej lub bardziej efektowne inkrustacje klasyczne, czasem
elementy wzieÎte wprost ze sfery profanum55. GøeÎboki zwiaÎzek søowa poetyckiego z biblijnym dostrzegamy tezÇ na przykøad w twoÂrczosÂci takich poetoÂw
jak Erazm Otwinowski (Sprawy abo Historyje znacznych niewiast..., KrakoÂw
1589; PrzypowiesÂci Pana naszego Jezusa Chrystusa..., RakoÂw 1599), Olbrycht
Karmanowski (PiesÂni pokutne), Zbigniew Morsztyn (Emblemata), a zwøaszcza Wacøaw Potocki. U Potockiego jednak inspiracja skrypturalna ma charakter szczegoÂlny. ZaroÂwno bowiem w jego wspomnianych juzÇ parafrazach
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biblijnych czy w mesjadzie, jak i w tekstach na wskrosÂ lirycznych, a wieÎc na
przykøad w kolejnych cyklach PiesÂni, Biblia bynajmniej nie jest materiaÎ podlegajaÎcaÎ przewierszowaniu i zbiorem ¹historyjº, lecz raczej jeÎzykiem monologu wewneÎtrznego, tropem wiodaÎcym ku poznaniu rzeczywistosÂci, takzÇe
moralnej i spoøecznej, przestrzeniaÎ dramatycznej konfrontacji czøowieka z jego wøasnym sumieniem56.
Literatura staropolska, obejmujaÎca okoøo osÂmiu wiekoÂw rozwoju pisÂmiennictwa, jest w swej przewazÇajaÎcej czeÎsÂci literaturaÎ religijnaÎ, a zatem przedstawienie peøni inspiracji biblijnych, ktoÂre sieÎ w niej uwidoczniajaÎ, jest w istocie
zadaniem dla zespoøu badaczy i zdecydowanie przekracza skromne ramy tego
studium. Jest faktem osobliwym i trudno wytøumaczalnym, zÇe ± mimo mnogosÂci
znakomitych nieraz prac szczegoÂøowych ± sÂrodowisko naukowe dotychczas nie
podjeÎøo tego zadania w sposoÂb systematyczny.
The Bible in Old Polish Literature
Summary
The paper concerns biblical heritage in Polish medieval and early modern literature. In it's first section the author presents the first Polish psalters and their
influence upon religious poetry of the time. The second part focuses on the development of biblical scholarship in medieval and Renaissance Poland, presents the
most important old translations of the Bible and shortly discusses their impact on
Polish literary culture. The last part of the study shows how various types of biblical
plots and characters were present in old Polish drama and theatre, in religious hymns
and epics, how biblical patterns inspired certain literary genres; it also stresses certain significant differences between Protestant and Catholic authors of the time. The
conclusion of the paper points out serious need for more systematic researches and
studies in the subject of biblical tradition in old Polish literature.
S ø o w a k l u c z o w e: literatura staropolska, tradycja biblijna, dawne przekøady
Biblii na jeÎzyk polski, parafrazy biblijne, dramaty biblijne, piesÂni religijne, epika biblijna
K e y w o r d s: Polish medieval and early modern literature, early Polish translations of Bible, biblical paraphrases, biblical drama, religious hymns, biblical epics
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