
NIEMIECKIE ECHA TWÓRCZOŚCI KOCHANOWSKIEGO, 
SZYMONOWICA I MODRZEWSKIEGO

Z różnych stron podchodzimy w celach badawczych do tak bo
gatego zjawiska w naszej kulturze, jakim było polskie Odrodzenie. 
Kontynuując badania dotychczasowe i wykorzystując ich zdobycze, 
porzuciliśmy dziś jednakże jedną z najbardziej popularnych dróg 
tradycyjnej historii literatury — dowodzenie całkowitej zależności 
kultury polskiej od wzorów kultury obcej. Kultura polska ukazy
wana w tym świetle nabierała wyglądu naśladowczym i przysło
wiowej „ubogiej krewnej” kultur innych narodów. Związki kul
turalne Polski z innymi narodami przedstawiano przede wszystkim 
od strony interesowania się u nas obcymi zdobyczami literatury, 
sztuki i myśli społecznej i brania ich za wzór przez Polaków. Nie
wiele za to mąmy prac o oddźwięku naszej kultury w innych kra
jach europejskich, nawet sąsiednich. Niedostatek ten dotyczy w po
ważnym stopniu i badań nad polskim Odrodzeniem.

Wspaniały rozkwit polskiej kultury w okresie Odrodzenia przy
niósł wiele pochlebnych zagranicznych odgłosów — współczesnych 
i późniejszych. Mimo rozbudzonych dążeń narodowych ludzie Od
rodzenia, przedstawiciele postępowych nurtów jego kultury, potra
fili wznieść się ponad antagonizmy narodowościowe podsycane 
przez klasy panujące i posiadające.

Sława Akademii Krakowskiej, przyciągającej licznych przyby
szów z obcych krajów, ułatwiała nawiązywanie związków kultural
nych Polski z narodowością niemiecką. Światowy rozgłos Koperni
ka, a nawet laury poetyckie Klemensa Janickiego budziły żywe za
interesowanie Europy. Uwagę działaczy niemieckiej reformacji 
przyciągnęły też silnie odgłosy dyskusji religijnej w literaturze 
polskiej.



W tych warunkach i w tej atmosferze przedostawały się do Nie
miec (często z obcych drukarni, gdzie były tłoczone) dzieła 'polskich 
pisarzy i rpyślicieli. Stopień zainteresowania nimi, jak i ich oddzia
ływania, był różny, wybór — często przypadkowy. Wiele dzieł pol
skiego Odrodzenia zrobiło w Niemczech karierę dopiero w szereg 
lat później, ale ożywione, choć tak późne, zainteresowanie nimi 
świadczy najlepiej, że okazały się wówczas właśnie szczególnie po
trzebne* kulturze niemieckiej. W tych licznych związkach kultury 
niemieckiej i polskiej tamtej epoki nie pominęli Niemcy naszych 
największych zdobyczy. Z dziejów tych związków, których wiele 
kart nieznanych kryją jeszcze biblioteczne i archiwalne materiały, 
wybieramy i kładziemy tu garść dokumentów o niemieckich echach 
twórczości trzech przedstawicieli kultury polskiego Odrodzenia: 
Kochanowskiego, Szymonowica i Modrzewskiego.

I

Badania nad związkami twórczości Kochanowskiego (jak w ogó
le całej literatury polskiej okresu Odrodzenia) z literaturą niemiec
ką są bardzo trudne. Materiał dotyczący tego problemu znajduje 
się częściowo w bibliotekach zagranicznych, a dotychczasowe opra
cowania są nieliczne i niewyczerpujące 1. W dziale rękopisów Bi
blioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się ciekawy 
przyczynek do powyższego tematu, a mianowicie kopia listu Pawła 
Schedego do Jana Macieja Wackera, pisanego z Norymbergi 23 TI 
(stylo antiąuo) 1584 r . 2

Paweł Schede vel Melissus, znany poeta niemiecki drugiej po
łowy XVI w., studiował na różnych uniwersytetach w Niemczech, 
w Paryżu oraz Genewie, gdzie zaprzyjaźnił się ze Scaligerem i Teo
dorem Bezą. Wcześnie zdobył Melissus sławę jako poeta suavis pi
sząc zgrabne wiersze łacińskie. Za najwyższy wzór uważał Ronsar- 
da. W r. 1572 z polecenia księcia Palatynatu Fryderyka III prze

1 W r. 1884 ukazał się w „Przeglądzie Polskim11 krótki artykuł S. T o m 
k i e w i c z a  .pt. Kochanowski i poeci niemieccy XVII w.; K. K a p  a ł k a  
ogłosił rozprawę Niemieckie tłumaczenia fraszek Kochanowskiego i kolędy 
z r. 1652 (Pamiętnik Literacki, R. XII, 1913). Najwartościowszą pracę zawie
rającą wiele ciekawego materiału opublikowała A. W r ó b e l  pt. Kochanow
ski a literatura niemiecka (Pamiętnik Literacki, R. XLIII, 1952, z. 1—2).

2 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. 1949 kn 715, s. 47—48.



tłumaczył hugonocki psałterz Marota i Bezy na język niemiecki2. 
Jest to pierwsza poważniejsza, lecz nieudana próba poetycka w ję
zyku nowo-wysoko-niemieckim (neuhochdeutsch). W latach 1577— 
— 1580 zwiedził Melissus całe Włochy. Owocem tej podróży były 
Epigrammata in urbes Italiae. Po kilkuletnim pobycie w Norym
berdze wyjechał w zimie 1585/86 do Anglii, zdobywając swoją poe
zją uznanie królowej Elżbiety. W czasie ostatnich kilkunastu lat 
swego życia był bibliotekarzem w Heidelbergu i utrzymywał żywy 
kontakt z wielu wybitnymi osobistościami Europy.

Z Janem Maciejem Wackerem 3 4 5, znanym humanistą i dyplomatą 
niemieckim, zaprzyjaźnił się Melissus we Włoszech. W latach 
1577—1580 odbywał Wacker drugą podróż włoską jako towarzysz 
Mikołaja Rhedigera, bratanka znanego założyciela biblioteki wro
cławskiej. Po powrocie' ożenił się z Zofią Poley, córką kupca wro
cławskiego. We Wrocławiu też znalazł Wacker uczonych przyjaciół: 
Cratona, Dudycza, Monaua i Rhedigera. Humanistów tych łączyły 
bardzo bliskie stosunki z Polską, o czym świadczy m. in. ich bogata 
korespondencja r\ Najlepiej znał Polskę wybitny filozof, teolog i po
lityk Andrzej Dudycz 6, który przebywał jako poseł cesarza Maksy
miliana II na dworze Zygmunta Augusta, gdzie zaprzyjaźnił się z se
kretarzem królewskim Janem Kochanowskim 7. On też zapewne po
magał Wackerowi w nawiązywaniu znajomości z wybitnymi Pola
kami. Biskupi wrocławscy i cesarz wysyłali Wackera często w mi

3 Di Psalmen Davids in teutische gesangreymen, nach Frantzósischer mel- 
aeien unt sylbenart, mit sonderlichem fleise gebracht von Melisso, Heidel
berg 1572.

4 Jan Maciej Wacker urodził się w r. 1550 w Konstancji. Po przejściu na 
katolicyzm został w r. 1597 radcą Rudolfa II. Zmarł w r. 1619 w Wiedniu.

5 Większość tych listów, które znajdowały się w zbiorach Bibl. Uniw. 
we Wrocławiu, zaginęła w czasie ostatniej wojny. Były tam listy Heidenstei- 
na, Mikołaja Dłuskiego, Wojciecha Łaskiego, Pawła Andrzeja, Krzysztofa 
Warszewickiego i in.

6 W liście do Caeliusa Secunda Curione pisze Dudycz: „Dołącza się i to, 
że nawet w ojczyźnie mojej nie mam więcej i to prawdziwych przyjaciół jak 
w Polsce. Z Polalkami bowiem od wczesnej młodości obcowałem przede 
wszystkim i ustawicznie we wszystkich krajach, w jakich dotychczas prze
bywałem. Do przyjaźni z nimi popychała mnie jakaś wrodzona skłonność 
ducha i samo przeznaczenie, jak teraz widzę, do niej mnie gnało“ (Reforma
cja w Polsce, R. IX, s. 435).

7 Jan Kochanowski dał dowód tej przyjaźni w trzech wierszach łaciń
skich skierowanych do Andrzeja Dudycza.



sjach dyplomatycznych do Polski. Wbrew twierdzeniom biografów 8, 
jakoby Wacker był po raz pierwszy w Polsce dopiero w r. 1585, na
leży datę tę na podstawie zachowanych listów przesunąć na rok 
1582. Wtedy to zaprzyjaźnił się on z Janem Kochanowskim i Patry- 
cym Nideckim. Poezja Kochanowskiego musiała wywrzeć na nim 
wielkie wrażenie, przesłał bowiem jego wiersze Schedemu do No
ry mbergi. Dowiadujemy się o tym z listu Schedego, który poniżej 
przytaczamy:



Wacker zarzucał prawdopodobnie Melissusowi, że będąc razem 
z nim w Rzymie, w sekrecie przed towarzyszami sam jeden zwrócił 
się do pewnych sławnych ludzi, by zawrzeć z nimi znajomość. Dla
tego też poeta tłumaczy się, że zrobił to tylko ze względu na grożące 
niebezpieczeństwo (uwaga ta dotyczy zapewne nienawiści, jaką wte
dy żywiono w niektórych kołach włoskich do kalwinów). Utyskiwa
niom Wackera przeciwstawia Melissus żal, że nie zna jego krakow
skich przyjaciół: Patrycego Nideckiego, Jana Kochanowskiego i in
nych. Znakomity filolog Patrycy Nidecki był od r. 1580 kanonikiem 
krakowskim. W Rzymie też zapewne zetknął się z nim Wacker. Me
lissus sądził, prawdopodobnie na podstawie zlatynizowanego nazwi
ska, że Patrycy jest Włochem. W tym mniemaniu mogły go również 
utwierdzić wiersze Kochanowskiego przesłane mu przez Wackera. 
Należy przypuszczać, że były to ody łacińskie wydane w r. 1580 
w oficynie Łazarza w Krakowie pt. Joanni Cochanovici lyricorum  
libellus. W wydaniu tym znajduje się wiersz do Patrycego Nideckie
go Ad Andream Patricium.

Wiersze Kochanowskiego bardzo się podobały Melissusowi, dla
tego też zwraca się do Wackera o bliższe dane o polskim poecie. Pro
si, by Wacker przygotował i umożliwił mu zapoznanie się z Janem 
Kochanowskim i Patrycym Nideckim, i pozdrowił ich, gdy będzie 
znów w Polsce.

Wyjazd Wackera do Polski nastąpił jednak dopiero na początku 
.1585 r. Kilka miesięcy wcześniej, 22 VIII 1584 r., zmarł w Lublinie 
nasz największy poeta doby Odrodzenia, a Patrycy Nidecki opuścił 
Kraków. Tak więc Wacker nie mógł spełnić gorącej prośby Pawła 
Melissusa 9.

Dopiero prawie w dziesięć lat później udaje się Melissusowi na
wiązać kontakt z innym wybitnym Polakiem. Gdy w r. 1594 powsta
ła Akademia Zalmojska, rozesłał klient Zamojskiego Dawid Hilchen 
przedrukowaną przez siebie odezwę fundacyjną do swoich przyja
ciół, humanistów niemieckich 10 11. W odpowiedzi na to ułożył Melissus 
wiersz De Academiae Samoscianae jundatione u , który przesłał do 
Polski. Miał również zamiar napisać jakąś odę pindaryczną na cześć

9 Dalszy ciąg listu nie dotyczy już Folaków, potrzebne zaś do zrozumie
nia informacje podano na początku artykułu.

10 S. K o  t, Publikacje nowych uniwersytetów w XVI v\, Kraków 1929, 
s. 20.

11 S. Ł e m p i c k i, Renesans i humanizm w Polsce, Kraków 1952, s. 358,



Zamojskiego, lecz śmierć nie pozwoliła mu na spełnienie tego planu. 
Po zwycięstwie Zamojskiego pod Byczyną wysłano Wackera, znają
cego już od kilku lat Heidensteina 12 13 14, autora cennych dzieł histo
rycznych i zaufanego współpracownika polskiego hetmana, by pro
wadził pertraktacje o uwolnienie arcyksięcia Maksymiliana. 
W r. 1592 towarzyszy Wacker w orszaku weselnym arcyksiężniczce 
Annie Habsburżance, żonie Zygmunta III, do Krakowa. Tutaj też 
zapewne poznał Szymona Szymonowica. W r. 1612 w liście do An
glika Segetha prosi Szymonowie, by ten pozdrowił Wackera i:{. Do
wodem licznych związków Wackera z Polską jest również bogaty 
zbiór jego listów, który znajdował się w Bibliotece Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu. Były tam listy sekretarza królewskiego Jana Skrze- 
tuskiego, wojewody sieradzkiego Wojciecha Łaskiego, Heidensteina 
i innych u .

Twórczością polską Jana Kochanowskiego zainteresowali się 
Niemcy dopiero w kilkadziesiąt lat po jego śmierci, a mianowicie 
wtedy, gdy język niemiecki zaczął wypierać z poezji łacinę.

„W początkach XVII wieku — pisze Niemiec Hans Heckel w swo
jej Historii literatury śląskiej — przewyższało słowiańskie królestwo 
[Polska] pod różnymi względami politycznie rozdarty i poróżniony 
kraj zachodnich sąsiadów [Niemcy]. Jan Kochanowski (1530—1584) ... 
stworzył dla swego narodu klasyczny język poetycki i obdarował go 
pełnymi treści i doskonałymi pod względem formy poezjami lirycz
nymi. Jeszcze przed nim próbował swoich sił w polskim dramacie 
protestant Mikołaj Rej (1505—1569) ... Takie przykłady musiały po
działać na graniczący z Polską Śląsk pobudzająco i wywołać życze
nie, aby w niemieckiej literaturze dokonać rzeczy równorzędnych" 15.

Kiedy na Śląsku w początkach XVII w. tworzono pierwsze po
prawne pod względem formy wiersze w języku niemieckim, lud ślą
ski śpiewał już od lat polskie pieśni Kochanowskiego, a większość 
poetów śląskich tego okresu spędzała w Polsce całe lata swego życia. 
Z żywymi wpływami kultury polskiej na siedemnastowiecznym

12 List Wackera do Heidensteina z r. 1585 znajdujący się w Bibl. Uniw. 
we Wrocławiu zaginął w czasie ostatniej wojny.

13 W. W e i n t r a u b ,  Anglik — przyjaciel Szymonowica (Szymon Szymo
nowie i jego czasy. Rozprawy i studia. Zamość 1929, s. 79).

14 Większość tych listów zaginęła w czasie ostatniej wojny. Dziesięć li
stów przedrukował z licznymi błędami G. B i e r m a n n, Programm des Gym- 
nasiums in Teschen, Cieszyn 1860.

15 H. H e c k e l ,  Geschichle d. deut. Lit. in Schlesien, Wrocław 1928, 
s. 181.



Śląsku łączy się niewątpliwie fakt, że właśnie wtedy punkt ciężkości 
życia literackiego przesunął się ze środkowych i zachodnich Niemiec 
na wschód i że właśnie Śląsk, ziemia zamieszkana w wysokim stop
niu przez lud polski, odegrał wtedy dominującą rolę w twórczości 
poetyckiej cesarstwa niemieckiego.

Najsławniejszy poeta niemiecki XVII w., Ślązak Marcin Opitz 
(1597— 1639), w r. 1617, a więc w czasie, w którym poeci niemieccy 
gardzili swoim językiem, wystąpił w pracy Aristarchus sive de con- 
temptu linguae Teutonicae w obronie praw ojczystego języka idąc 
śladem poetów polskich, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej upomina
li się o te same prawa. Największą zasługą Opitza jest stworzenie 
niemieckiej poetyki, której zasady zebrał w książeczce Buch von der 
deutschen Poeterey. Opitz, który znał język polski, interęsował się 
literaturą tego kraju, w którym spędził ostatnie lata swego życia 
jako agent dyplomatyczny i historiograf króla polskiego Władysła
wa IV. W przedmowie do Skarg Jerem iasza  wspomina on o Kocha
nowskim: ,,Ex exemplo suo praeeunt Latini; ąuorum plurimum pri- 
sci nostriąue seculi hoc egerunt: sicut eodem nomine in suo sermo- 
ne Galii Marotto et Bezae, Itali Francisco Perotto, Batavi Datheno, 
Pannones Alberto Molnari amico meo, Britones et Sarmatae aliis, hi, 
si memini, Cochanovio, debent“ 1G.

W słowie wstępnym do swego niemieckiego przekładu psalmów, 
wydanego po raz pierwszy w r. 1.637 w Gdańsku, wymienia Kocha
nowskiego i Rybińskiego: „Sind derhalben diejenigen zu loben, wel- 
che sich entweder die alte Ubersetzung zu verbessern, oder gebiir- 
licher weise den Kirchen newe vof zu stellen, und die tunckeln órter 
theils mit Merckungen oder Ausslegung, theils mit poetischer Umb- 
schreibung zu deuten, bemiihet haben. Von diesen letzten allein zu 
sagen ... Im Italienischen Franciskus Perottus, Julius Cesar Paschalis 
und vornemlich unlengst Johann Diodati der an deutlichkeit der 
Me>inung und zier der Worte keinem, es sey in was Sparachen es 
wolle, im minsten bevor giebt. Die spanische Dolmetscher, welcher 
auch soli vorhanden seyn, ist mir nicht vorkommen. Bey den Engel- 
landern ist der ungenannten geistlichen Ubersetzung und George 
Wither, bey den Polen Kochanowsky und Rybinsky; in Ungarn Al
brecht Mosimar...“ 16 17.

16 Martini Opitii Deutscher Poematum Anderer Theil, In Verlegung David 
Miillers Buchhandler in Breslau MDCXXVIIII, s. 43.

17 Des beriihmten Schlesiers Martini Opitii von Boberfeld, Bolesi. Opera 
Geist- und weltlicher Gedichte... Jetzo zum siebenden Mahl gedruckt. Bres-



Opitz posługiwał się w swojej pracy również dziełami autorów 
polskich, m. in. zapomnianą dzisiaj książką Analecta lapidorum ve- 
tustrorum... Stefana Zamojskiego. W jego dziełach spotykamy, poza 
nazwiskami Kochanowskiego i Rybińskiego, nazwiska Szymonowica, 
Marcina Polaka, Kromera i in.

W jednej ze swoich rozpraw mówi Opitz m. in. o przekręcaniu 
i błędnym wywodzeniu nazw miejscowości na Śląsku 1S. Stwierdza 
on, że nazwy Bunzlau i Breslau są zniekształceniem imion ich zało
życieli, a mianowicie Bolesława (Bolizlao) i Wratysława (Wratizlao). 
Inne miasta nazwano również niewłaściwie posługując się błędną 
argumentacją. Tak np. nazwa Brieg nie pochodzi od niemieckiego 
Briicke, lecz od polskiego brzeg. Nazwa Sagan nie pochodzi od nie
mieckiego „Sag an!“, lecź od słowiańskiego zagon, Rorztok zaś ozna
cza topniejący lód.

Jeszcze w czasie swoich studiów w Heidelbergu zaprzyjaźnił się 
z Juliuszem Zinkgrefem. Zinkgref wydał w r. 1626 w Strasburgu 
zbiór apoftegmatów pisanych niemiecką prozą. W przedmowie 
wspomina również nieliczne polskie apoftegmaty Kochanowskiego: 
,,... Der beriihmte Wilhelmus Cambdenus hat der englischen Nation 
Apophtegmata in Englischer sprach under dem Titul Vise Speeches 
oder weiser Spriich, Johannes Drusius Professor zu Franecker der 
Hebreer und Arabier in ihren Sprachen, Johannes Kochanowski ein 
polnischer Edelmann etlich wenig Polischer in Polisch, Gerardus 
Tuningus ein Rechtsgelehrter aber der Griechen ihre griechisch, der 
Romer lateinisch, der Italiener italienisch ... aussgehen lassen“ * * 18 19.

Nie jest do pomyślenia, by jakikolwiek poeta niemiecki XVII w. 
nie znał twórczości Opitza. Była ona bowiem przez cały ten wiek 
nadzwyczaj popularna i doczekała się licznych wydań. W całych 
Niemczech rozczytywano się w dziełach sławnego Ślązaka; uczono 
się na nich nie tylko formy poetyckiej, lecz naśladowano również 
ich tematykę. Poprzez twórczość Opitza wzmianki o Kochanowskim 
zainteresowały zapewne niejednego Niemca. Opitz nie był jednak 
jedynym Niemcem śląskim interesującym się twórczością Kocha
lau Iesaias Fellgibel, Buchhandler (1690), Der dritte Theil; Psalmen Davids,
s. 8, 9.

18 Inc&rti poetae Teutonici rhylmus de Sto Annone Colon. Archiepiscopo 
antę aut circiter annos conscriptus. Martinus Opitius primus ex membranę 
veteri edidit et animadversi»nibus illustravit, Dantisci, Ex Officina Andr. 
Huhnefeldii M DCXXXIX cum privilegio Regis, s. 4, 5.

19 Der Teutschen Scharpjsinnige kluge Spriich, Durch Julium Wilhelm 
Zincgrefen, der Rechten Doctoren, Strassburg anno MDCXXVI, przedmowa.



nowskiego. W r. 1652 wychodzi w Brzegu wydanie zbiorowe dzieł 
Wacława Scherffera von Scherffenstein pt. Geist- und weltlićher Ge- 
dichte..., które zawiera napisane przed laty tłumaczenie fraszek Ko
chanowskiego na język niemiecki -°.

Scherffer urodził się w 1603 r. w Głubczycach na Górnym Śląsku. 
Uchodząc — jak sam pisze — przed okropnościami wTojny ,,od pod
nóża Karpat i brzegów Ołzy“, czyli z Cieszyna względnie okolicy, 
znalazł schronienie w Brzegu, gdzie był przez kilkadziesiąt lat orga
nistą książąt Piastów w kościele zamkowym. Twórczość Scherffera 
cechuje silny związek z ziemią śląską i życiem ludu śląskiego, 
a z drugiej strony przyjazny stosunek do Polaków i Polski. Tłuma
czenie fraszek Kochanowskiego dedykuje kilku szlachcicom śląskim 
i zaznacza, że znając język polski będą mogli je porównywać z pol
skim oryginałem. ,,... dass disselbe [die Herren] zum Teil der tapfe- 
ren polnischen Sprache machtig und sie meine Teutschung der Sinn- 
gedichte gegen sie halten konnen...“ 20 21 Jak z tego wynika, utwory 
Kochanowskiego były wtedy znane i czytane na Śląsku.

Scherffer przełożył 138 fraszek opuszczając tylko te, które ze 
względów językowych nie nadawały się do tłumaczeniai. Przekład 
Scherffera jest na ogół wierny tak pod względem treści, jak i formy, 
a nieliczne błędy wynikają z niewłaściwego zrozumienia bądź to słów 
polskich, bądź też intencji Kochanowskiego. Fraszki niemieckie nie 
dorównują naturalnie polskiemu oryginałowi. Przyczyną tego jest 
nie tylko brak umiejętności Scherffera, lecz przede wszystkim ów
czesny stan poezji niemieckiej, która dopiero w latach dwudziestych 
XVII w. wyparła język łaciński ustępując wyraźnie pod względem 
artyzmu poezji polskiego Odrodzenia.

W zbiorowym wydaniu wierszy Scherffera poza fraszkami znaj
duje się jeszcze przekład pieśni Kochanowskiego noszącej tytuł 
Kolęda.

Dzieło Scherffera było znane i czytane nie tylko na Śląsku, lecz 
również w Niemczech. Świadczy o tym m. in. również wiersz po
chwalny znanego poety Jerzego Filipa Harsdórffera, założyciela 
i kierownika towarzystwa literackiego, mającego swój ośrodek w No
rymberdze.

Epigramy śląskich poetów: Opitza, Czepki i najwybitniejszego 
niemieckiego twórcy tego typu utworów, Fryderyka Logaua, wyka-

20 Por. K. K a p  a ł ka ,  iop. cit., i A. W r ó b e l ,  op. cit.
21 Wenzel Scherffers Geist- und weltlićher Gedichte Erster Teil in sich 

begreifend elf Biicher, Brieg 1652, gedr. Chr. Tschorn, s. 282.



żują pewne podobieństwa z fraszkami Kochanowskiego, nie ma jed
nak wśród nich przekładów.

Jeśli znajomość Kochanowskiego wśród niemieckiej szlachty jest 
rzeczą godną uwagi, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że do 
twórczości wielkiego poety sięgał również nurt plebejski — niemiec
ki odłam braci czeskich. Pierwsze niemieckie tłumaczenie pieśni Ko
chanowskiego znamy ze śpiewnika braci czeskich, wydanego w r. 1639 
w Lesznie. Autorem przekładu był Michael Henrici.

Henrici sprawował w latach trzydziestych XVII w. urząd kon- 
rektora, a później rektora gimnazjum braci czeskich w Lesznie. Po
chodził on tak, jak i Marcin Opitz z Bolesławca. Przetłumaczył pieśń 
Czego chcesrz od nas, Panie. Pieśń tę przejęły również następne wy
dania śpiewnika braci czeskich, a mianowicie: Amsterdamskie (1661), 
berlińskie (1731) i leszczyńskie (1694 i 1760). Jest to jeden z najbar
dziej udanych przekładów pieśni Kochanowskiego. Ponieważ wy
mienione kancjonały są rzadkością, podaję pełny tekst niemiecki:

Was begehrst Du von uns, Herr!
Fur dein reiche gaben?
Was fur dein’ wohlthaten mehr?
Die kein mass nicht haben.

Der tempel mit handen g’macht, 
Kan Dich nicht begreifen; 
Himmel Erd zeugt: dein macht 
Thut jn Abgrund reichen.

Gold weiss ich, Du nicht begehrst:
All’s ist vorhin deine,
Was der mensch auf erd’ beherrscht, 
Meinend es sei seine.

Drum mit dankbarem gemiith, 
Herr! Dich wir bekennen’
Uber diss wiss’n wir Dir nicht’ 
Grósser opfer zu nennen.

Du hast geschaffen die Welt,
Den Himmel formieret,
Selben’ hell-leuchtend gewolbt 
Mit Sternen gezieret.

Du hast Herr die erd’ gegrundt, 
Die nicht zu umgehen,
Kast sie, dass sie jahrlich grunt, 
Mit krautem versehen,

Auf dein wiort, das brausend meer 
Am ufer still stehet,
Bleibt in grantzen furchtet sich sehr, 
Ohn g’heiss nicht ausgehet.



Die brunnen, quell, bach und fliiss 
Hab’n wassers die fiille,
Tag und Nacht halten gewiss 
Ihrn lauf nach deinem wille.

Der friihling, zu deiner ehr’n,
Schón blum’n herfiir bringet,
Der sommer im krantz von ahrn,
Jauchzend einher springet.

Der herbst giebt kóstlichen weirr’
Und viel gute friichte,
Der winter in scheuren fein,
Findt sein b’reit gerichte.

Der thau znachts vom Himmel fallt,
Frischts welk grass und blumen,
Der reg’n feuchft im feld,
Dass sie nicht umkommen.

Aus deiner hand menschen und thier 
Ihre nahrung haben 
Du erhaltst fur und fur 
Durch dein gut von oben.

Dir sei ewig preis gesagt 
,Unsterblicher Herre!
Deine gnad’ deine wohlthat 
Bei uns nicht aufhótre.

Erhalt uns wie lang du wilt,
Hier unten auf erden'
Und dekk uns mit deinem schild,
In allen gefahrden 22.

Również poeta niemiecki Krzysztof Kaldenbach pochodzący 
z Świebodzina, miasteczka należącego wtedy do księstwa głogow
skiego, rozczytywał się w utworach Kochanowskiego, którego wier
sze tłumaczył i przerabiał. Po studiach w Frankfurcie nad Odrą prze
niósł się do Królewca, gdzie został rektorem gimnazjum i wykła
dowcą języka greckiego na uniwersytecie. W r. 1656 otrzymał kate
drę retoryki i poetyki w Tybindze, gdzie cieszył się przez czterdzie
ści lat wielkim powodzeniem u swoich słuchaczy.

6 X 1641 r. po raz ostatni w dziejach Polski lennik pruski książę 
Fryderyk Wilhelm złożył osobiście hołd królowi polskiemu. Z tej 
okazji napisał Kaldenbach wiersz polski pt. Holdowna Klio, w któ
rym znajdujemy następujące słowa:



... Gdy Niemcom a Rzymianom lutnia moja brzmiała,
Teraz i polskiej pragnę miodowej wymowy,
A słynąć Sauromatów _ łagodnemi słowy...2:;

W wierszu zamieszczonym na końcu tego utworu usprawiedliwia 
autor swoje braki językowe:

Do sławnej Nacyjej Polskiej.
Przepuszcz, zacny Narodzie, jeśli Klio moja 
Sarmackej krasy nie ma. Chciała się u zdroja 
Meduzowego pięknie w kształt polski ubierać...23 24 25

W r. 1651 wydaje Kaldenbach pieśni niemieckie pt. Deutsche 
Sappho oder musikalische Gedichte 25. Znajduje się tam m. in. tłu
maczona na język niemiecki pieśń Kochanowskiego Nadziei nie 
trzeba tracić, z wzmianką ,,Ex Polon. Cochanov. Od. 1.2, Od. 9“ 26. 
W tym samym roku wychodzą wiersze łacińskie Kaldenbach a pt. Ly- 
ricorum libellus III... Wśród nich spotykamy dłuższe utwory na cześć 
królów polskich Władysława IV i Jana Kazimierza oraz parodię ła
cińską pieśni polskiej Nie zawżdy, piękna Zofija naszego poety 
z Czarnolasu, którego Kaldenbach nazywa „księciem polskich poe
tów".

Ad Heinricum Colbium parodia ex .Toannis Cochanovii poetarum 
Polonorum principis lib. 2. Ode 23.

Aetate iuvenili utendum esse 
Non usąue vernant lilia cum rosis,
Colbi, iuvente Pieriae dectis:
Nec usąue ridebit pudico 
Florę vigor viridantis aevi.

Instar fluenti tempora difluunt:
Alata iuxta Commoditas ruit,
Prensanda porrectis amica 
Fronte comis; quia pone calva

23 Holdowna Klio), Albo Nd hołd i przysięgę, którą niezwyciężonemu 
Monarsze Wladislawowi IV, Polskiemu i szwedzkiemu królowi etc.etc.etc. 
yyzględem krain Pruskich uczyniło najjaśniejsze książę Fryderyk Wilhelm, 
Margrabia Brandenburski, Kurfiirst etc.etc. Y  naszczęśliwe się Je°.K .M . 
z Polski do Prus zwrócenie, pisał Krzysztof Kaldenbach. W Królewcu, u Jana 
Reusnera, rok 1641.

24 K a l d e n b a c h ,  op. cit.
25 Patrz A. S i m o n ó w n a ,  „Pamiętnik Literacki", R. VII, 1908, s. 140.
26 Jw.



Hirsuta finern bruma capit suum.
Nunąuam, pruinis sparsa senilibus,
Frons ista veris in peracti 
Purpureos revirescet igneis27 28 29.

Sympatię, jaką Kaldenbach żywił dla Polski, przelał również na 
swego syna, którego uczył języka polskiego, mimo że przebywał 
w miejscowości oddalonej ponad tysiąc kilometrów od granic Polski. 
Krzysztof Kaldenbach junior wygłosił 8 VI 1676 r. na uniwersytecie 
w Tybindze w czasie popisu publicznego pięć mów pochwalnych na 
cześć języków podstawowych 2ft. Mówił po hebrajsku, grecku, łacinie, 
niemiecku i po polsku, podając również przekład łaciński swoich 
przemówień. „Ach, kto ich [ludzi znających język polski] — zapytuje 
Kaldenbach — wyliczy? Lub na wschód słońca, lub na północy, albo 
na południe patrzysz: wszędzie gromad wielkich i narodów dojdziesz, 
u których ta mowa zwyczajna".

Utwór ten jest nie tylko pochwałą języka, lecz i narodu pol
skiego. Przytaczamy go w całości:

O r a t i  o V.

In laudem linguae Polonicae
Mąjąc i polski nawet język nieco wysławiać, ani Flautusową sobie 

życzę mowę, którą mniemano, że muzy niekiedy miały zażywać; ani 
Platona bożego, jaką wymowę Jowiszowi przykładano, ani Ksenofon- 
ta, którego krasomówstwo Gracyje same, za zdaniem pospolitym, kształ
towały; ale dosyć mi na polskim języku, na polskiej wymowie, która 
sobie strojna dość i przystojna do chwały sobie między drugimi języki 
należącej, aczkolwiek Polacy więcej uczynić, niż powiadać, lubują.

Niech mi się tedy mnóstwo wielkie napierwej przywodzi tych lu
dzi, którzy języka tego na świecie używają 29. a  kto ich wyliczy? Lub 
na wschód słońca, lub na północy, albo na południe patrzysz: wszędzie 
gromad wielkich i narodów dojdziesz, u których ta mowa zwyczajna.

27 Christophori Caldenbachii Lyricorum Libri III, Brunsbergae 1651, 
s. 187.

28 De ąuinąue linguarum cardinalium laude ac elogiis, totidem orationi- 
bus, singulis sUp idiomatf scriptis, unaąue die VIII Jul. MDCLXXVI publice 
recitatis a Christophoro Caldenbachio, Jun. Mowa ukazała się /drukiem 
w Orationes et actus orntorii in Academia Tubengensi a sludiosa iuventute 
exercendae inprimis eloąuentiae causa, publice ewhibiti. Secundi missus, Di- 
rectoro Christophoro Caldenbachio. El. Histor. ac. Poes. P.P. Tubingae, Apud 
Joh. Georgium Cottam Bibliopol. (1677). (Egz. w Bibl. Uniw. we Wrocławiu, 
sygn. 8 V 343).

29 Wielki zasięg geograficzny polszczyzny podkreślają również: B.A. 
Fontanus (1605), A. Huhnefeld (1642), Z. Kontzewitz Katzer (1668) i A. M. Fre-



Bo z ornych głównych języków i ten polski jeden jest, które z zamie
szania babilońskiego wyrosły, którego się nie tylko Polska, ale i Litwa, 
Inflanty, Żmudź, czeska i słowieńska ziemlia, a wiele innych, chociaż 
dialekty są różne, trzymają. Ba, sześćdziesiąt narodów Gesnerus w Mi- 
trydacie wylicza, a w Pradze w kościele słowieńskim siedemdziesiąt 
i dziewięć ich się znajduje, którzy wszyscy nie inakszej, aniżeli pol
skiej mowy we zwyczaju każdodziennym mają.. Musi tedy być zacny 
język, a z przednich jeden, który się na świecie tak szeroko rozdzieli.

Lecz i polski naród sam, któremu ten język naprzód przynależy, 
co za lud, co za mężowie są? Czy nie sławni z dzielności, nie z rozmai
tych wojen przechwaleni? Kto wojska liczyć, może, które na pole wy
prowadzą, na pole mówię, skąd i Polaków ich nazwano. Kto śmierci 
przystojnie dobywać więcej winszuje sobie, za imię chrześcijańskie się 
jako mur i wał nieprzyjaciołom zastawia? Oni nieludzkość starodawną 
nie dzisia dopiero dworstwem rozmaitym i pięknymi obycziajmi od
mienili. Oni prostakami niekiedy będąc, nauki dzisia przednie rozu
mieją; zgodę między sobą radzi chowają, wiarę i nabożeństwo pilnie 
zewsząd opatrują. A takich mieszczaninów będąc, język ten, ich powagę, 
a wielkomyślność głosem samym słów i uszykowaniem jakoby niektó
rym wymowy wszytkiej przed oczy pokłada, żebym o łacińskim języku 
nic tu nie mówił, który niemało się z polskim powinowaci, a na wsiach 
i od gburów bywa rad zażywany; dlatego iż w kościołach katolickich 
pospolicie wszytko się nabożeństwo po łacinie odprawuje, skąd wszyt- 
kim mowa łacińska łatwie znajomą się stawia. Chociaż i w inne cu
dzych krain języki, zwłaszcza w niemiecki, węgierski, włoski, francuski, 
hiszpański, Polska, a osobliwie szlachta tu, usta swe rada wypoleruje, któ
rych wszytkich nie wymowę tylko, oni sobie szczerą a ozdobną naby
wają, ale i akcją samą, obyczajem chędogim, wymowie poważność przy
dawaj ą.

Toć tedy są sztuki, które i polski język między drugimi zalecają; 
którego /jeśli kto dobrze zrozumie, może zysk wielki i łaskę, i cześć pew
ną lub dworzaninem, lub senatorem, lub kupcem będzie, ze wszytkich 
stron sobie obiecywać. Azaż nie obaczymy, osobliwie kiedy Niemiec 
albo kto obcy z Polakiem się obchodzi, rozumiejąc polski język, jaka 
mu poczciwość, jaka chęć pokazana bywa?* A dlatego też i kurfyrsztowi 
synowie, między drugimi językami, co Złota ona bulla rozkazuje, pol
skiego się języku dla potrzeby wielkiej i pożytków w cesarstwie nauczyć 
mają 30.

Dowodziłem aż dotąd, choć lekkomówca podły, jakiej zacności pięć 
one języki główne i kardynałowe, jako ich zowią, między sobą mają.

dro (1676). Często utożsamiano go z zasięgiem języków zachodnio-słowiań- 
skich (por. Bibliografia... Odrodzenia, Warszawa 1954, s. 385).

o0 Również Andrzej Hiihnefeld, dedykując słorwnik łacińsko-niemiecko- 
-polski królowi polskiemu Władysławowi IV (Gdańsk 1642), pisze o nakazie 
studiowania tych trzech języków w wydanej dla synów elektorów przez ce
sarza Karola IV Złotej bulli.



Co mi na słusznej ich chwale niedostało, łaska wasza, słuchacze zacni, 
będzie nakrywać. Jal teraz konam w onym, co Cyrylus i Metodius, mni
szy, w Rzymie niekiedy do biskupa rzymskiego, mówili, gdy Słowakom 
sprawowanie nabożeństwa swego w ojcowskim języku otrzymali: niech 
wszelki duch chwali Pana, a wszelki język niech Go wysławia, to jest: 
Omnis spiritus laudet Dominium, et omnis lingua confiteatur ei.

Kaldenbach nie był jedynym wielbicielem pieśni Kochanowskie
go. Andrzej Wedecke (1632—1693) przetłumaczył 60 „wspaniałych" 
polskich pieśni na język niemiecki31. Wydał je  jego syn Jan w r. 1694 
w Królewcu pt. Sechzig Lieder aus dem Pólnisćhen. Na końcu tego 
zbiorku umieścił własny utwór napisany po polsku i niemiecku, a za
czynający się od tych samych słów co 49 psalm Kochanowskiego Słu
chaj co żywo... Pieśni te nie zachowały się do naszych czasów i nie 
posiadamy żadnych dokładniejszych danych co do ich treści. Nie tyl
ko pieśni, ale i psalmy Kochanowskiego, śpiewane tak chętnie przez 
lud polski Śląska i ziem pruskich, musiały zapewne znaleźć oddźwięk 
w utworach poetów niemieckich.

Bardzo trudno jednak wykazać ewentualne zapożyczenia, gdyż 
przekład przekształcał zawsze tekst, z drugiej zaś strony autor mu
siał pamiętać o tekście łacińskim. Dlatego też, mimo żmudnych 
i dokładnych badań nad różnymi psałterzami, udało się tylko 
wykazać pewne odchylenia od tekstu Wulgaty, wspólne niektórym 
psalmom niemieckim i psalmom Kochanowskiego. Jasna jest sytua
cja wyłącznie wtedy, gdy w druku wyraźnie zaznaczono źródło prze
kładu. I tak Anna Wróbel wskazała na tłumaczenie z Kochanowskie
go 128 psalmu Dawida na język niemiecki, które przypisuje Geor
gowi Wernerowi32. Muzykę do tego psalmu skomponował Jan Sto- 
beusz, kapelmistrz księcia pruskiego, z okazji ślubu diakona gminy 
polskiej w Królewcu Jana Wnoroviusa z Esterą, córką Krzysztofa 
Liebrudera, proboszcza tejże gminy. W druku okolicznościowym po
dano zarówno tekst polski, jak i niemiecki. Ponieważ egzemplarze 
utworów Stobeusza należą również już do rzadkości, podaję tekst 
tłumaczenia:

Heilig ist der Mensch genennet,
Der Gott recht von Hertzen kennet,

31 Ephraim Oloffs weyl. Evangl. Luther. Hochverdienten Predigers der 
Deutsch und Poln. Gemeine zur H. Dreyfalligkeit in Thorn Polnische Lieder- 
geschichte von Pólnisćhen Kirchen-Gesangen . . .  Danzig 1744, Bey Marcus 
Knoch.

32 W r ó b e l ,  op. cit., s. 495.



Und geflissen zu erfiillen 
Sein Gesetz und semen Willen,
Driimb was seine Hande bawen 
Wird er Tausendfeltig schawen 
Weil ihm gleich durch einen Regen 
Zuwachst Gottes reicher Segen.
Wie des sussen Weinstocks Reben 
Fruchtbarlich das Haus umgeben:
Also wird sein Weib auch stehen 
Und mit Frucht gesegnet gehen,
Seine Kinder nach der Reyge,
Wie der Jungen Oehlbaum Zweyge,
Umb den Tisch die Hand erhoben,
Werden ihren Schdpfer loben.
Siehe solchen Segen giebet,
Gott dem, der ihn herzlich liebet,
Er wird schaffen aus der hóhe,
Dass er Kindes Kinder sehe,
Noch bey gut gesundem Leben:
Guten Frieden will er geben 
Seinem Haus und seinem Lande 
Ais zu einem Gnadenpfande 33.

Zainteresowanie twórczością Kochanowskiego wśród Niemców 
zamieszkałych na Śląsku, w Prusach i w samych Niemczech nie za
nikło z wiekiem XVII. Również w późniejszych czasach interesowa
no się osobą poety i tłumaczono jego utwory na język niemiecki. 
Charakter związków poezji Kochanowskiego z kulturą niemiecką 
znajduje wyjaśnienie przede wszystkim w linii rozwojowej niemiec
kiej literatury. Twórczość Kochanowskiego za życia poety znajdo
wała w poezji niemieckiej oddźwięk w swej części łacińskiej, tai bo
wiem odpowiadała zainteresowaniom i gustom humanistów niemiec
kich na ówczesnym etapie dziejów literatury niemieckiej. Gdy poe
zja niemiecka wkroczyła na drogę walki o artystyczny język narodo
wy, a stało się to już po śmierci Kochanowskiego, polska twórczość 
najwybitniejszego przedstawiciela dojrzalszej w swym rozwoju na
rodowej poezji polskiej znalazła szerokie uznanie i wysoką ocenę



wśród pisarzy niemieckich. Europejska sława Kochanowskiego ogar
nęła wówczas i Niemcy, które w swych kontaktach z polską kulturą 
nie pominęły tego ważnego ogniwa, a znaczenie Kochanowskiego, 
jako twórcy walczącego o stworzenie artystycznego języka narodo
wej poezji polskiej, było w tych związkach dla literatury niemieckiej 
z pewnością poważniejsze niż świetność Kochanowskiego-łacinnika.

II

Sława Szymona Szymonowica jako poety łacińskiego i uczonego 
dotarła za jego życia do najważniejszych ośrodków umysłowych ów
czesnych Niemiec. Jednym z pierwszych i entuzjastycznych wielbi
cieli twórczości Polaka był Jan Caselius 31 (1533—1613), wielki hu
manista, sławny filolog, poeta i pedagog34 35. Z Polakami, przede 
wszystkim z szlachtą, zetknął się już w czasie swoich studiów 
w Wittenberdze. Melanchton, którego był ulubieńcem, powołał go na 
preceptora młodego' Andrzeja Górki. W latach 1558—1560 był Ca
selius nauczycielem Wacława i Jana Ostrorogów, którzy uczcili roz
stanie się ze swoim nauczycielem wydając drukiem napisany przez 
siebie Propempticon 36. W czasie studiów w Niemczech i Włoszech 
łączyła Caseliusa przyjaźń z Krzysztofem Warszewickim, któremu 
kilkanaście lat później polecił brata swego Krzysztofa wyjeżdżają
cego do Polski.

W wyjątkowo bogatej korespondencji Caseliusa, znajdującej się 
niestety po większej części w tr.udno dostępnych, zagranicznych rę
kopisach, spotykamy wiele nazwisk wybitnych i sławnych ludzi owe
go czasu, a wśród nich licznych Polaków. Nie brak również listów

34 Stosunki Caseliusa z Polską omówili częściowo na podstawie kores
pondencji zachowanej w bibliotekach niemieckich: T. W o t s c h k e ,  Ca
selius Beziehungen zu Polen (Archiv f. Reformationsgeschichte, 1929, 
s. 133—152. Do artykułu dołącza 18 listów Caseliusa); S. Ko t ,  Helmstedt 
i Zamość, Zamość 1929.

35 Urodził się w r. 1533 w Getyndze, ojciem był uchodźca niderlandzki.
36 Scripturn a Venceslao. comite ab Ostroróg ad clarissimum et doct. vi- 

rum d. magistrum Johannem Chesselium Vuiteberga discedentem et in Ita- 
liam euntem, praeceptorem suum charissimum. — Ad eundem Johannes co- 
mes ab Ostroróg. Anno 1560. 29. die Augusti. Utwory te odnalazł i omówił 
T. W o t s c h k e ,  Studienfahrten Posner Studenten im 16 Jhd. (Zeitschr. d. 
Historischen ' Gesełlschaft f. d. Provinz Posen 1910, s. 80—83).



do Jana Macieja Wackera 37 i Andrzeja Dudycza38, o których mówi
ło się już w związku z Kochanowskim.

Bardzo ożywione stosunki utrzymywał Caselius z Inflantczykiem 
Davidem Hilchenem, klientem Jana Zamojskiego. W r. 1582 zwrócił 
się do Zamojskiego, zachęcony zapewne przez Hilchena, polecając mu 
Jana Moehringa ubiegającego się o jakieś stanowisko u kanclerza. 
Przyjaźń z Hilchenem, przetrwała długie lata. W r. 1604 napisał Ca
selius i wydał drukiem długi list do syna Hilchena, którego poleca 
Zamojskiemu. Pisze również o nowej akademii w Zamościu: „Kto 
stamtąd do nas przybywa, poświadcza, że uczą tam na wysokim po
ziomie, tego samego dowodzą wydawnictwa profesorów. Niejedno 
z nich czytałem, a tymi dniami widziałem spis tego, co już w Zamo
ściu częścią wydano i częścią wkrótce się ogłosi". Właśnie przy spo
sobności tego listu wychodzi na jaw zainteresowanie się Caseliusa 
Szymonem Szymonowicem, i to jako autorem mieszczańskiego po
chodzenia. Autor listu mianowicie szczególnie chwali Zamojskiego 
za to, że „idąc śladem najlepszych królów, nie waha się cnoty z nizin 
wydobywać i wysoko ją wynieść. Mianowicie Szymona Simonidesa, 
męża nieskazitelnego charakteru i znakomitej nauki, o którego szla
chetności wielu nam składa świadectwo, którego pisma tchnące mą7 

drością starożytnych sam z rozkoszą i podziwem czytałem, otoczył 
zaszczytami i wyposażył dostatkiem, i w najważniejszych sprawach 
posługuje się radą i połmocą tego przyjaciela i domownika, mając też 
w nim prawdziwego i świetnego piewcę swojej nieśmiertelnej 
sławy" 39.

W liście z 28 stycznia prosi Caselius nie znanego nam adresata, by 
udzielił pomocy Hilchenowi, który już przed kilku laty z powodu za
targów musiał opuścić Rygę. Również w tym liście wspomina o Szy- 
monowicu: „Opowiadał mi Maurycy Kanne, że dobrze się znasz 
z wielkim uczonym Szymonem Simonidesem, zbliżywszy się doń 
przez wspólne zamiłowanie do nauk, że widział i czytał twoje listy 
do Simonidesa" 40.

Dowodzi to, jak dalece Caselius interesował się twórczością Szy- 
monowica i, nie szczędząc jej pochwał, dążył do nawiązania znajo

37 Commercium, litterarium clarorum virorum a Museo' Rud. Aug. Nol- 
teni, Brunsvigae MDCCXXXVII. Ex officina Libraria Reugeriana, s. 85—87.

38 Clarissimorum philosophorum Petri Victori et Joannis Caselii epistolae 
lectu dignissimae, Francofurti Anno MDXCVII, s. 292—295.

39 (K o t, op. cit., s. 31.
40 Ibid., s. 16.



mości z polskim poetą. Na uprzejmy list Szymonowica odpowiada 
niemiecki uczony 1 IV 1605 r. Dziękuje mu za życzenia długiego ży
cia i wyznaje, że czuje się zmęczony i osłabiony. Wreszcie zasypuje 
Szymonowica wyrazami uznania: ,,Ciebie szczególnie cenię i za Twą 
naukę, która jaśnieje z Twych pism, i za zacność, o której mi wielu 
świadczy, a przede wszystkim to, że jesteś tak miły owemu herosowi 
[Zamojskiemu]. Pilnuję też tego, aby moi bliscy Simonidesa mieli 
w wysokiej cenie. Łatwo to osiągam dając im do czytania pomniki 
Twego talentu i powtarzając, co od innych o Tobie słyszę'‘ 41.

Caselius znał dosyć dokładnie stosunki, jakie panowały w Za
mościu, dowiadując się różnych szczegółów z bogatej korespondencji 
i od polskich studentów, którzy przyciągnięci jego sławą udawali się 
do Helmstedt na studia42. Informuje również w swoich listach pol
skich rodziców o postępach czynionych przez ich synów w czasie stu
diów. Pisze do Jerzego Zawadzkiego i Stanisława Siewierskiego; Mi
kołaja Ostroroga prosi o udzielenie pomocy uchodźcom inflanckim, 
a szczególnie Kannemu. W liście do Pawła Orzechowskiego, w któ
rym udziela mu wskazówek co do studiów, mówi o swojej wielkiej 
sympatii do narodu polskiego 43: „Kocham Wasz dzielny naród nie 
mniej jak moich współrodaków, a nawet więcej mi na tym zależy, 
aby ci, co s^ daleko, znali naszą ku niemu przychylność . . .  Sztuki 
wojenne są u Was cenione, ale szlachta ubiega się też o główną 
z wszystkich sztuk pokoju, o wymowę, nie tę jałową, która nawet na 
nazwę wymowy nie zasługuje, ale połączoną z wykształceniem poli
tycznym . . .  Mądrze bowiem urządzone jest Wasze państwo, w któ
rym mężowie wybijający się dzielnością i mądrością otrzymują nad
zwyczajne nagrody" 44 45. Śmierć Jana Zamojskiego, szeroko znanego 
i hojnego mecenasa, odbiła się głośnym echem wśród humanistów 
niemieckich. Zaraz po otrzymaniu o niej wiadomości przystąpił Ca
selius do napisania listu do syna kanclerza, Tomasza 4rj, w którym 
sławi czyny zmarłego, a szczególnie jego zasługi w dziedzinie kultu

41 Jw.
42 Poza Szymonowicem, Hilchenem, Zamojskim korespondował m. in. rów

nież z Reinholdem Heidensteinem, Wojciechem Kaliskim, Krzysztofem My- 
liusem, który był jego uczniem, wreszcie z swoim synem Janem Karolem 
Caseliusem, który udał się za chlebe/m do Zamościa.

43 Również w drukowanych listach Caseliusa znajdujemy liczne wzmian
ki o Polsce.

44 K o t, op. cit., s. 17, 18.
45 De ubitu Magni Zamoscii ad eius filium Thomam pro consolatione 

epistoła, Helmst. Ex officina typographica Jacobi Lucii, anno MDCV.



ralnej. Chwali go za założenie i wyposażenie Akademii, za gościnność 
względem zagranicznych uczonych i mecenat nad twórczością nau
kową swoich profesorów, których wiele książek drukowanych w Za
mościu dotarło już do Helmstedt. Wyraża przekonanie, że pogrzeb 
Zamojskiego uczczą liczni uczeni w swych mowach, „coś nam przyśle 
Simonides, mąż zarówno wielkiej nauki, jak wdzięku, którego dla 
jego zalet Zamojski kochał i wywyższał". Wreszcie zachęca syna kan
clerza, Tomasza, do pójścia śladami ojca, przy czym pomocni mu 
będą Hilchen i Simonides, „drogi mnie i Muzom" 46.

W liście z 7 IX 1605 r. zwraca się do Szymonowica z prośbą: 
„Co Ty i inni uczeni napisaliście tam ku czci wielkiego męża, pra
gnę sam przeczytać i podzielić się tym z przyjaciółmi. Wielkim 
zawsze było imię Zamojskiego w obcych krajach, nie mniejsze jak 
w ojczyźnie, tym raczej większe, im mniej zazdroszczą ci, którzy 
nie mogą być współzawodnikami, ale ja podziwiałem jego cnoty 
i szczęście, Ty przede wszystkim znałeś jego przywiązanie do Muz 
i  do ojczyzny" 47 48. Również w liście do Hilchena chwali Zamojskie
go i wyraża zamiar napisania jeszcze na jego temat, by odwdzię
czyć się za jego życzliwość i dobrodziejstwa.

Otrzymany jesienią od Hilchena poemat żałobny 18 przedruko
wał w Helmstedt i zachęcony przez wykonawcę testamentu kanc
lerza i opiekuna Tomasza, Mikołaja Zebrzydowskiego, wezwał in
nych wybitnych uczonych niemieckich, by uczcili pamięć Zamoj
skiego. Największy w Niemczech poeta piszący w języku greckim, 
profesor wittenberski Wawrzyniec Rhodomannus, dawny uczeń 
Caseliusa, opracował grecki epos i jego łaciński przekład, w którym 
sławi czyny hetmana i Polskę49 50. Przekład łaciński przejrzał i wy
gładził znany profesor i poeta Fryderyk Taubmann. Również przy
jaciel Caseliusa Rudolf Diephold, profesor w Helmstedt, napisał 
z tej okazji poemat30. Prace te zebrał Caselius i wydał, zaopatrzo
ne w przedmowy, jesienią 1606 r. w Helmstedt.

46 K o t ,  op. cit., s. 20.
47 Ibid., s. 21.
48 Honori Herois Zamoscii, David Hilchen, regiae maiestati in Polonia 

a secretis faciebat... Ex editione Zamościana denuo editum HeLmstadij in ac. 
Julia, Mense Septembri MDCV.

49 Laurentii Rhodomani Epos manibus Magni Zamoscii. Alia praeterea 
multa adiecimus eodem pertinentia. Helmaestadij exprimebat Jacobus Jacobi 
F. Lucius, Academiae Juliae typographus. A. N. 1606.

50 Inclitae memoriae Magni Zamoscii carmen Rudolphi Diepholdii, Jo. 
Caselii ad Laurentium Rhodoman epistoła. Helmaestadii in. oc. Jul. excudebat 
Jacobus Lucius, Anno MDCVX.



Znów pojawia się nazwisko Szymonowica w korespondencji Ca- 
seliusa. W liście z 15 IX  1605 r. do Konrada Ritterhusiusa,. praw
nika i filologa z Altdorfu, pisze: „Czyś widział cośkolwiek z wier
szy Polaka Simonidesa? Chciałbym, abyście czytali jego Joela, 
którego posłał papieżowi Klemensowi VIII; jestem z nim w stosun
kach listownych przez pośrednictwo wielkiego Zamojskiego, który 
był patronem Simonidesa'*51.

Ożywione stosunki Caseliusa z Polską przerwał na krótki czas 
rokosz Zebrzydowskiego 52, a kłopoty osobiste i starczy wiek ogra
niczyły zakres działalności profesora z Helmstedt, który zmarł kilka 
lat później w osiemdziesiątym roku życia.

W r. 1608, w niemieckim miasteczku Hanau, wydał Anglik To
masz Seghet53 dwie ody Szymonowica: do Tomasza Zamojskiego, 
syna Jana, i do Jerzego Zamojskiego, biskupa chełmskiego 54. Naj
ciekawszy dla nas jest dołączony do tego wydania list dedyka
cyjny Segheta do Jerzego Michała Lingelsheima, tajnego radcy 
księcia Palatynatu55, w którym wyjaśnia historię wydania. Będąc 
kiedyś u Lingelsheima pokazywał mu Seghet odpis utworów Szy
monowica, które otrzymał od poety i posła angielskiego w Wenecji, 
Henryka Wottona. Ody* te podobały się Lingelsheimowi tak bardzo, 
że wyraził życzenie, by je wydrukowano.

By móc w pełni ocenić motywy, które doprowadziły Segheta do 
wydania wierszy polskiego poety w Hanau, trzeba przypatrzyć się 
bliżej postaci Lingelsheima. Lingelsheim (1556—1636) — to jeden 
z najwybitniejszych umysłów ówczesnych Niemiec. Więzy przy
jaźni łączyły go z wielu wybitnymi osobistościami Europy, m. in. 
z M. Berneggerem, H. Grotiusem, D. Heinsiusem, P. Melissusem, 
M. Opitzem i J. J. Scaligerem5C. Był on totus Copernicanus i inte
resował się pracami Galileusza nad systemem wielkiego polskiego

51 Ko t ,  op. cit., s. 23.
52 Patrz list Caseliusa do Maurycego Kannego z 11 VII 1607 r., (Commer- 

dum  litterarium..., s. 35, 36).
53 W e i n t r a u b ,  op. cit.; T. Si mko,  Pindarus Polonus (Szymon Szy- 

monowicz i jego czasy, Zamość 1929).
54 Unikat w bibliotece miejskiej w Bremie. Dokładny odpis rękopiśmien

ny książeczki znajduje się w Bibliotece Zakładu im. Ossolińskich, nr 1218.
55 Ibid., s. 7.
66 Korespondencję Lingelsheima i jego przyjaciół ogłosił A. R e i f f e r -  

s c h e i d w Quellen zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland 
wahrend des siebzehnten Jahrhunderts, Heilbronn 1889.



astronoma57. Będąc gorącym zwolennikiem wolności religijnej był 
pośrednim sprawcą wydania wielu dzieł Grotiusa, Berneggera 
i innych. Pomagał również kilku historykom i poetom w wydawa
niu ich dzieł. W jego domu w Heidelbergu, a następnie Strasbur
gu gościł niejeden młody, utalentowany student, który później zdo
był sławę i szacunek. Zachwyt Lingelsheima poezjami Szymono- 
wica miał duże znaczenie dla. rozsławienia imienia polskiego poety 
wśród wielu wybitnych ulmysłów Niemiec.

W r. 1611 spotykamy Tomasza Sęgheta w Krakowie, gdzie wy
daje u A. Piotrowczyka utwory poetyckie skierowane do swoich 
przyjaciół, m. in. do wspomnianego już w artykule Niemca Macieja 
Wackera von Wackenfels, znajomego Szymonowica.

Szymonowie przesyła w niezwykle serdecznym i pełnym zwie
rzeń osobistych liście z czerwca 1613 r. do swego angielskiego przy
jaciela pozdrowienia dla Wackera, przebywającego wówczas w Pra
dze 58 59 *. Z tego samego listu wynika, że Seghet nosił się z zamiarem 
powtórnego wydania wierszy Szymonowica i prosił o ich nadesła
nie. Jeszcze przed przybyciem do Polski zwrócił się bowiem do 
Niemca Jana Wouwerna5P, prefekta w Gottorp, z prośbą, by wy
ciął powtórnie utwory Szymonowica. Wouwern, zagorzały kalwin 
i znany miłośnik klasyków greckich i rzymskich, zmarł jednak 
w r. 1612. Nie doszło więc do zamierzonej przez niego edycji. Wy
dania wierszy polskiego poety dokonał w 1619 w Lejdzie Morsius 
(1593—1642), człowiek wyjątkowo uzdolniony, lecz niezdyscypli
nowany. Urodzony w Hamburgu jako syn bogatego złotnika pro
wadził bardzo ruchliwe życie, przebywał na przemian w Niemczech, 
Danii, Holandii i Anglii, nigdzie miejsca nie zagrzewając. Pod ko
niec swego życia miał ostre zatargi z radą miejską Hamburga z po
wodu swojej rozrzutności i przynależności do różokrzyżowców, za 
co pozbawiono go na kilka lat wolności. Szczególne zasługi położył 
on wydając liczne pisma, m. in. Scaligera, Casaubonusa i Hugona

57 Ibid., s. 516, 520, 521, 523, 938.
58 A. B i e l o w s k i ,  Szymon Szymonowie, nadbitka z „Pam. Akad. 

Umiejętn.“, Kraków 1875, s. 47, 48.
59 Wiadomość, która pochodzi z listu dedykacyjnego Morsiusa do 

ks. Prońskiego, a którą powtarza m. in. Weintraub w artykule o Seghecie, że
ten zwrócił się wtedy do Wouwerna i Morsiusa z prośbą o wydanie dzieł, 
musi być nieścisła, gdyż w r. 1609 Wouwern przebywał w Gottorp, a Morsius 
mający dopiero 16 lat mieszkał w Hamburgu i wybierał się na studia. Por. 
Hamburger Schriftsteller Lexicon i Allgemeine deutsche Biographie.



Grotiusa. Wydanie wierszy Szymonowica wśród dzieł tak wybit
nych ludzi jest wyrazem nie lada uznania dla twórczości Polaka.

Do nowego wydania, które ukazało się w Lejdzie pt. Poematia 
aurea, weszły: obie ody wydrukowane już w Hanau przez Segheta, 
elegia, którą przesłał mu Szymonowie, i dwa wiersze przywiezione 
do Lejdy przez Ruara, przebywającego w latach 1614—1615 w Ra- 
kowie. Do tych utworów dołączono liczne wiersze i listy pochwalne 
wybitnych uczonych: C. Barleusa, J. Lipsiusa, M. Pigasa, Jana i Je 
rzego Dousy, dwa listy Szymonowica do Segheta i mowę Burskiego 
na cześć kanclerza Zamojskiego. Poematia aurea rozeszły się prędko 
po Niemczech, dotarły m. in. do Wittenbergi, jak również na Śląsk 
do Wrocławia 60 spotykając się z niezmiernie gorącym przyjęciem.

W listach profesora poezji i retoryki Augusta Buchnera, wy
dawcy i komentatora dzieł Plauta, Pliniusza i Horacego, jednego 
z najserdeczniejszych przyjaciół Marcina Opitza, znajdujemy inte
resujące wypowiedzi o tym, jak oceniano w Niemczech poezję 
łacińską Polaka. W liście do swego mecenasa Jana Seussiusa 61 62 * za
chwyca się Buchner wierszami Szymonowica: „Dołączyłem Dorna- 
wiusa Alberta Austriackiego B2 i Szymona Simonidesa poematy na
prawdę złote, jak głosi tytuł, należy je porównać ze starożytnymi. 
Zresztą oby więcej! W elegiach, proszę, cóż za słodycz, jak wielki 
wszędzie potok talentu i wymowy, jak wielka, bez przesady, eru
dycja! Znakomite są próby Melissusa, godne pochwały*Samartanu- 
sa, ale jeśli słusznie sądzę, nikt lepiej od niego nie wyraził owej 
idei Pindara. Jedynego tego egzemplarza dostarczyli nasi księgarze. 
Przeto jeśli nie będę miał możności zdobycia więcej, jakkolwiek 
przyrzekli mi pomoc, proszę Cię, mój Ojcze, abyś postarał się 
o przepisanie trzech owych załączonych ód i elegii. Nie chciałbym 
bowiem zostać pozbawionym tych klejnotów. Ponieważ zaś nie na
leży się spodziewać więcej takich w naszej epoce, tym pilniej i gor
liwiej należy je  zachowywać i strzec*16:5. Również w liście do Ślą
zaka Kaspara Kunrada mówi Buchner o Szymonowicu: „Czy znasz,

fi0 Do ostatniej wojny znajdował się jeden egzemplarz, który obecnie za
ginął, w dawnej Bibliotece Miejskiej we Wrocławiu.

01 Jan Seussius (1566—1631), mecenas i poeta drezdeński.
62 Kasper Domawius (1577—1632), filolog i lekarz. Z polecenia książąt 

śląskich przebywa w jesieni 1620 r. na dworze królewskim w Warszawie. 
V/ r. 1619 wydał w Hanau utwór p i Albertus primus Austriacus panegyr. 
histor. celsbratus.

03 A. B u c h n e r ,  Epistolarum partes tres... Francf et Lipsiae..., anno 
MDCCYIT, s. 465.



mój Kunradzie, Polaka Szymonowica? Chwali jego erudycję gdzie 
indziiej Lipsius i łatwo mi w to uwierzyć, gdy choćby pobieżnie 
przeglądam jego poematy niedawno wydane w Lejdzie przez Joa
chima Morsiusa. Zaiste, jest ich niewiele, bardzo niewiele, lecz są 
niesłychanie dobre i uczone. Nie ma w nich afektacji, wszystko jest 
czyste i w naturalny sposób piękne. Proszę Cię, jeżeli masz coś z tego 
u siebie (przecież jesteś tak skrzętnym zbieraczem), nie żałuj mi 
tego...“ 64.

Twórczość Szymonowica znał naturalnie również najsławniejszy 
poeta XVII w. Marcin Opitz. W rozprawie Variarum lectionum li- 
ber, in fyuo praecipue Sarmatica, którą dedykuje Tomaszowi Za
mojskiemu, wspomina polskiego poetę65. W liście z 13 IX 1630 r. 
prosi Opitza jego przyjaciel Krzysztof Coler 66 67 * o nadesłanie względ
nie przywiezienie z sobą poematów Szymonowica fi7. Jeszcze w cza
sie swych studiów w Strasburgu Coler związany przyjaźnią z Lin- 
gelsheimem uważał Szymonowica za najwybitniejszego polskiego 
poetę, czemu dał wyraz w jednym ze swych wczesnych wierszy 6S.

Zainteresowanie twórczością Szymonowica w Niemczech wyraź
nie osłabło w późniejszych dziesięcioleciach po śmierci poety. Po- 
wodelm tego był izapewne m. in. proces wypierania z poezji nie
mieckiej języka łacińskiego i zastępowania go językiem narodo
wym. Niemniej jednak oddźwięk, jaki miała poezja Szymonowica 
za życia p(^ty, jest jednym z najsilniejszych przejawów penetracji 
literatury polskiej w kulturze niemieckiej.

III

Szczytowym osiągnięciem polskiej myśli społecznej doby Od
rodzenia są dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wielkiego pi
sarza walczącego przez całe życie o postęp i sprawiedliwość spo
łeczną 69. Twórczość jego, wykraczająca daleko poza ideologię po

64 Ibid., s. 536.
85 Martini Opitii Opera... t. I, Wrocław 1690, s. 482, 483.
60 Krzysztof Coler vel Koler (1602—1658), poeta, bibliotekarz i nauczyciel 

w Gimnazjum Marii Magdaleny we Wrocławiu.
67R e i f f e r s c h e i d ,  op. cit., s. 422.
69 Coleri Chr. Teutsche Poemata, Rękopis w Bibl. Uniw. we Wrocławiu. 

Wiersze te nie ukazały się drukiem.
69 Wiadomości odnoszące się do życiorysu Modrzewskiego czerpię z prac: 

S. K o t a ,  Ł. K u r d y b a c h y  i K. L e p s z e g o .



stępowej szlachty polskiej i stawiająca cały szereg postulatów od
powiadających rodzącej *się ideologii burżuazyjnej, odbiła się głoś
nym echem nie tylko w Polsce, lecz w całej ówczesnej Europie. 
Bardzo wiele więzów łączyło życie i dzieło Frycza z Niemcami.

Po kilkuletnich studiach w Akademii Krakowskiej zaczyna An
drzej Frycz Modrzewski pracę w kancelarii kanclerza i prymasa 
Jana Łaskiego, stojącego wtedy na czele szlachty wielkopolskiej 
zwalczającej prohabsburską politykę panów małopolskich. Dwa 
lata później zdolny dwudziestodwuletni młodzieniec z upoważnienia 
kurii rzymskiej obejmuje funkcje notariusza u Jana Latalskiego, 
biskupa poznańskiego. W czasie spędzonym w kancelarii gnieźnień
skiej i poznańskiej zdobył Modrzewski wielką znajomość zagadnień 
prawniczych i poznał szczegółowo sądownictwo kościelne. Tu też 
stykał się ze świeckimi i duchownymi panami feudalnymi, 
ze szlachtą, mieszczaństwem i chłopstwem. Będąc obecnym na sej
mach i synodach, w sądach biskupich, rozszerzył krąg swych wia
domości, zapoznał się z polityką państwową, widział nadużycia 
i niedociągnięcia, odczuwał potrzebę przeprowadzenia reform. Na 
dworze Latalskiego zetknął się Modrzewski z bratankiem pryma
sa, młodym Janem Łaskim, który wrócił z zagranicy opromieniony 
sławą przyjaźni Erazma z Rotterdamu. Zamożny Łaski wciąga wy
bitnie uzdolnionego Frycza do bardzo ścisłej współpracy i w r. 1531 
wysyła go w poufnej misji do Niemiec. Dwudziestoośmioletni Mo
drzewski wpisuje się do metryki uniwersytetu w Wittenberdze 70. 
Lecz studia nie były jego celem zasadniczym, przybył przecież do 
Niemiec jako człowiek w pełni dojrzały, wykształcony i obyty 
z życiem dworskim, polityką i prawem, przybył po to, by załatwiać 
skomplikowane interesy polityczne Łaskich. Nawiązuje więc Frycz 
szerokie znajomości z wybitnymi politykami, uczonymi i działacza
mi religijnymi, podróżuje wiele, mieszka w różnych miastach, zbie
ra i wysyła do Polski szczegółowe informacje o stosunkach politycz
nych i religijnych panujących na terenie cesarstwa niemieckiego.

Szczególnie bliskie stosunki łączyły Frycza ze sławnym huma
nistą i teologiem Melanchtonem, najbliższym współpracownikiem 
Lutra. W tych to latach dążył Melanchton do kompromisu religij
nego, starając się w sposób jak najbardziej ugodowy przeprowadzić 
reorganizację Kościoła i uzdrowić stosunki w nim panujące. W jego 
projektach, które wywołały w kilka lat później oburzenie wśród

70 Album Acad. Yitenberg., t. I, Wittenberga 1841, s. 144.



protestantów, znajduje się zapewne niejedna myśl samego Frycza 
Modrzewskiego.

W liście z 10 V 1537 r. do Wita Dietricha mówi Melanchton 
o trzyletnim, bliskim współżyciu z Fryczem Modrzewskim. Podkre
śla jego mądrość, sumienność*'! wspólność upodobań naukowych. 
Najbardziej jednak jest mu wdzięczny za częste służenie radą 
w sprawach trudnych: ,,Etsi statuebam tibi hunc hospitem, Andre- 
am Fricium Polonum, magnae yoluptati fore, sine meis literis (scis 
enim singulari prudentia, fide et diligentia in omni officio prae- 
ditum esse), tajnen dedi proficiscenti ad vos has literas, ut ad ea of- 
ficia  ̂ quae in eum tua voluntate collaturus es, mea causa aliąuid 
adderes studii. Fuit mihi familiaritas eius, amplius trienmo, non eo 
tantum iucunda, quod delectaretur his literis, quas nos quoque ama- 
mus: sed multo magis, quod me saepe in rebus duris et consilio 
et oratione sua iuvit, erexit“ 71.

Jest to nie lada pochwała zalet i umysłowości Modrzewskiego 
przez jednego z najwybitniejszych Niemców XVI w.,- zwanego 
praeceptor Germaniae i cenionego w całej Europie. Melanchton, 
pisząc w liście z 1539 r. do dra Macieja Przybyły (Auctusa) we 
Wrocławiu w sprawie Jana Krzysztoporskiego, stwierdza, że zajął 
się nim ,,na polecenie Frycza, które u mnie bardzo wiele znaczy" 
(„Nam cum initio comendatione Fricii, quae apud me valet pluri- 
mum“) 72.

Długoletni pobyt w Niemczech pozwolił Modrzewskiemu na do
kładne zaznajomienie się z sytuacją polityczną i społeczną tego kra
ju. Dlatego też po powrocie do Polski wysłano go tam kilkakrotnie 
w poselstwie jako „specjalistę" od spraw niehiieckich. Będąc już 
sekretarzem królewskim towarzyszy Modrzewski wojewodzie Sta
nisławowi Łaskiemu, posłowi królewskiemu do Karola V w spra
wie zatargu o Prusy. Przybywszy do Augsburga przez kilka mie
sięcy czyniło poselstwo polskie wszelkie zabiegi, by jak^jiajlepiej 
wywiązać się z powierzonych mu zadań. W liścieji^^ygmunta pi
sze Łaski, że „posyłani przezeń domownicy^arfajdują wstęp i po
słuchanie tam, gdzie sami posłowie innych królów dopuszczeni nie 
są" 73. Chodzi tutaj przede wszystkim o Frycza, który mógł wyko
rzystać swoje szerokie znajomości w Niemczech do załatwienia nie
jednej sprawy.

71 Corpus reformatorum, Halis Saxonum 1836, t. III, s. 369.
• 72 Ibid., s. 702.

73 S. K o t, Modrzewski, wyd. 2, Kraków, 1923, s. 93.



W czasie tego poselstwa był Frycz świadkiem tzw. Interim augs
burskiego, najpoważniejszej próby zawarcia ugody religijnej, jaka 
została przez władzę świecką podjęta.

W r. 1549 towarzyszył Modrzewski biskupowi Hozjuszowi w po
selstwie do Karola V. Wreszcie w siedeim lat później jedzie jako 
sekretarz biskupa Drohojowskiego z orszakiem siostry króla Zyg
munta Augusta, Zofii, wychodzącej za księcia brunszwickiego Hen
ryka, do Wolfenbuttel.

Poselstwa były wtedy również wydarzeniami kulturalnymi. Przy 
tej okazji wymieniano najnowsze wiadomości, kupowano dzieła 
sztuki i książki, nawiązywano znajomości z wybitnymi i sławnymi 
uczonymi. Tak też Drohojowski, zatrzymując się w Lipsku, wydał 
śniadanie dla profesorów kształcących jego bratanka. W Magde
burgu nie zapomniano odwiedzić znanego teologa luterańskiego 
Macieja Flaciusa, który interesował się wszelkimi przejawami wol
nej myśli przed wystąpieniem Lutra, chcąc przeciwstawić tradycji 
katolickiej tradycję inną, do której mogliby nawiązać protestanci. 
Owoce tej pracy zebrał w dziele wydanym w r. 1556 pt. Catalogus 
testium ueritatis. W książce tej, zawierającej dokumenty do dzie
jów reformacji, wydrukował Flacius bardzo odważny list Biernata 
z Lublina, krytykujący Kościół rzymSki.

Modrzewski przeprowadził z uczonym magdeburskim dłuższą 
rozmowę, nawiązując do wzajemnych ‘zainteresowań naukowych. 
Flacius, „mąż wybitnej nauki i niezwykłej zacności" zwrócił się do 
swoich polskich gości z prośbą o wyszukanie ruskich i bułgarskich 
tekstów z pierwszych wieków Kościoła, w których spodziewał się 
znaleźć dalsze materiały dla swego Katalogu świadków prawdy n.

Nie wiadomo, w jakim stopniu została spełniona ta prośba przez 
Polaków. Ostatnio wykazał Jerzy Zathey, że rękopis Pieśni o Wi- 
klefie  Andrzeja Gałki z Dobczyna znajdował się w bibliotece Fla
ciusa 74 75. Jeszcze na dwa lata przed wizytą Polaków u magdebur
skiego uczonego ukazało się w Bazylei u Oporyna, we wspaniałej 
szacie graficznej, najważniejsze dzieło Modrzewskiego De Republi- 
ca emefndanda. Oporyn rozprowadził to dzieło po całej Europie 
i przesłał je licznym pisarzom religijnym i politycznym, m. in. Kon

74 List Modrzewskiego do Orzechowskiego z 1 X I 1556 r. i list Drohojow
skiego do Flaciusa z 6 VI 1556 r. ogłoszony z rękopisu w Wolfenbuttel przez 
Wotschkego w „Altpreuss. Monatsschrift“, R. XLVII, 1910, s. 496—497.

75 J. Z a l t h e y ,  Gdzie jest rękopis pieśni o Wiklefie (Pam. Liter., 
R. XLV, 1954, z. 1, s. 145—155).



radowi Hubertowi 'i Hieronimowi Zanchiusowi w Strasburgu7fi. 
Szczególnie żywy oddźwięk znalazło dzieło Modrzewskiego na tere
nie niemieckim. Przychylnie przyjęte przez protestantów, zaniepo
koiło katolików. Znany jezuita niemiecki Piotr Canisius wysłał 
6 X 1554 r. alarmujący list do Kromera, w którym zwraca się 
szczególnie przeciw wypowiedziom Modrzewskiego o Kościele i pa
pieżu: ,,De Andrea Fricio regio secretario, cuius opus De emendan- 
da Republ. nunc excusum typis dedit Oporinus, hoc unum addam, 
vereri me admodum, ne et authori, et regi, regnoque vestro futu
rum sit dedecori quod ille cum tot apologiis adfert de ecclesia. Ele- 
gantiam et libertatem illi concedo: in sacris doctrinarn, que sobrie- 
tatem sapiat, non tribuo. Et quid opus erat pontificem, Episcopos; 
Synodumque Tridentinam sic traducere, secretariis favere, damna- 
tis iam olim erroribus patrocinari, hoc praesertim tempore tam 
exulcerato, quam maligno, ubi scandalorum abunde sat. est, licet 
istiusmodi homines frigidam non suffundant, et igni, ut dicimus, 
addant oleum"76 77. Pisząc kilka tygodni później znów do Kromera, 
nawiązuje Canisius do krwawego stłumienia ruchu protestanckiego 
w Anglii i przestrzega Frycza przed zgubnymi następstwami jego 
pracy: „Utinam Fricius haec sećum expendat, priusquam sibi et 
suis, ac nobili Poloniae flagMlum arcessat, quod cum velit, igne 
semel succenso, nequeat amoliri, nedum restinguere prorsus 78.

Jeszcze dwa lata później Canisius interesował się dziełem Fry
cza i chwalił Hozjusza za podjęcie z nim dyskusji: „Scriptum Re- 
verendissimi D. Varmiensis laudant qui Romae viderunt, mihi non- 
dum licuit ad^picere, non dubito, quin adversum Andream Fricium 
praeclare multa excogitarit et dextre conscripserit" 79.

De republica emendanda Frycza cieszyła się wielkim uznaniem 
kalwinów szwajcarskich. Pedagog i teolog zuryski Jan Wolff szuka 
znajomości z Modrzewskim 80, a Wolfgang Weissenburg, teolog kan
tonu bazylejskiego, dokonuje przekładu tego dzieła na język nie
miecki 81. W przedmowie zestawia dzieło Frycza z dziełami Platona

76 Petri Canisii S. J. Epistolae et acta coli., t. I, 1896, s. 510—511.
77 S. K o  t, op. cit., s. 126.
78 Ibid., s. 515—516.
79 Ibid., s. 607, list Canisiusa do Kromera pisany w Pradze 9 IV 1550.
80 List Wolffa z 23 I 1556, T. W o t s'c h k e, Briefwechsel der Schweizer 

mit den Polen, „Archiv fur ’ Reformationsgeschichte", Erganzungsband 3 
(1908), s. 37—38.

81 Von Verbesserung des Gemeinen Niitz fiinff Bucher... Getruckt zu Ba- 
sel bey Niclas Brylinger im Jahr 1557.



De legibus, Arystotelesa Polityką i  Etyką oraz z dziełami Cycerona 
i św. Ambrożego. Trzy lata później wychodzi u Oporyna, drugie, 
rozszerzone wydanie De Republicci emendanda. Wydanie to jak 
i wydanie w języku niemieckim rozchodzi się w licznych egzem
plarzach po całym cesarstwie niemieckim. Dziełem Modrzewskiego 
posługiwał się w swej pracy m. in. Jerzy Cassander. Cesarz Ferdy
nand, chcąc uniknąć dalszego osłabienia Kościoła katolickiego 
w Niemczech, zwrócił się do niego w r. 1564 o radę i pomoc. Zobo
wiązał Cassandra do opracowania projektu pogodzenia protestantów 
z katolikami. Po śmierci Ferdynanda ponowił zlecenie swego ojca 
cesarz Maksymilian II. Praca Cassandra ukazała się drukiem pt. 
Consulatio de articulis religionis inter catholicos et protestantes 
controversis 82. W rozdziale czwartym, mówiąc o usprawiedliwieniu, 
powołuje się Jerzy Cassander na argumenty „uczonego męża“, 
Frycza Modrzewskiego: „Et Andreas Fricius, vir eruditissimus, et 
Concordia, ut apparet, et moderationis amantissimus, quamvis pro- 
testantium partis studiosior videatur, hanc tamen sententiam de 
iustificatione, ingenue agnoscit" 83.

Sylwy, jedna z ostatnich rozpraw Modrzewskiego, znana wów
czas jedynie w rękopisie, była ostro dyskutowana przez kalwinów 
szwajcarskich, a w Niemczech zaatakował ją Hieronim Zanchius, 
przywódca teologów kalwińskich w Heidelbergu. W swoim obszer
nym dziele De tribus Elochim  polemizuje on z poglądami Modrzew
skiego, zachowując jednak wyrazy uznania dla bystrego sposobu 
myślenia Polaka: ,,Unus tantum est, quem proprio nomine non ex- 
primo, quia neque eius liber impressus est, neque aperte in adver- 
satiorum castra transiit; sed ideo mediatorem voco, quia visus est 
velle controversiam hanc inter nos et adversarios componere; quae 
tamen nullo modo componi potest, cum omnino aut libere faten- 
dum sit, aut ingenue negandum, Christum verum et aeternum esse 
Deum, et itidem Spiritum sanctum, imo utraque una cum Patre, 
unum tantum esse Iehovam. Is, inquam, unus, ącute de hoc dogma- 
te disputavit, in libello manuscripto, quem etiam totum, quamquam 
non eo ordine, quo scriptus est, sed ad melam methodam accomo-

82 Georgi Casandri de articulis religionis inter catholicos et protestantes 
controversis Consolatio ad Invictissimos Imperatores Augustos Ferdinan- 
dum I. et Maximilianum II. Eius Successorem, Coloniae Anno MDLXXVII.

83 Ibid., s. 23.



datum, refutavi. Scripsi ergo de uno vero Deo, aeterno Patre, Filio 
et Spiritu sancto, libris tredecim" S4.

Hieronima Zanchiusa łączyły liczne więzy z kalwinami polski
mi, z którymi utrzymywał, ożywioną korespondencję. Zajmuje ona 
czołowe miejsce w zbiorowym wydaniu jego listów84 85.

Twórczość Modrzewskiego nie poszła wraz z jego śmiercią w nie
pamięć. Kilkadziesiąt lat później znalazła się ona w centrum za
interesowań wybitnych uczonych i działaczy Francji, Niderlandów 
i Niemiec. Sięgnięcie do dzieł Polaka po tylu latach i posługiwanie 
się nimi w walce o pokój i postęp społeczny jest najlepszym i nie
zawodnym potwierdzeniem ich trwałej wartości.

Wojna trzydziestoletnia prowadzona pod sztandarem haseł reli
gijnych była walką o nowy układ sił i wpływów w Europie środko
wej, była walką o korzyści osobiste władców, za którą zapłacił lud 
niemiecki ogromnymi stratami i ponad stuletnim okresem całko
witego regresu ekonomicznego i społecznego w Niemczech. Katoli
cyzm i protestantyzm zwalczając się wzajemnie zajęły skrajnie 
reakcyjne stanowiska, które cechował m. in. brak tolerancji wobec 
ludzi wykraczających poza zdogmatyzowane kanony wiary i dła
wienie wszelkich objawów wolnej myśli. Widząc ogrom zniszczeń, 
jakie spowodowała tocząca się długoletnia wojna, która obnażyła 
w pełni obłudę i fałsz rzucanych haseł religijnych, w pewnych ko
łach wybitnych uczonych i poetów, którzy byli zarazem działacziar 
mi społecznymi i politycznymi oraz wywierali przez swoje publi
kacje wielki wpływ na społeczeństwo, zrodził się silny ruch poko
jowy. Zwolennicy tego ruchu, nazywani również irenikami (od gr. 
eirene =  pokój), dążyli do pogodzenia nienawidzących się obozów 
religijnych, formując ogólne zasady, które mogłyby przyjąć wszyst
kie wyznania chrześcijańskie. Równocześnie przemilczali cały szereg 
dogmatów, np. ze względu na socynian dogmat Trójcy Sw.

Celem ireników było przywrócenie pokoju i krzewienie wśród 
ludzi tolerancyjności, umożliwiających rozwój ekonomiczny i umy
słowy. W tym okresie ideologia ireników przesuwająca punkt cięż
kości z dyskusji religijnej na problematykę świecką, polityczną 
i społeczną, spełniała obiektywnie funkcję postępową.

84 Hieronimi Zanchii De tribus Elochim, aeterno Patre, Filio et Spiritu 
Sancto, undo eodemąue Jehova, libri XIII, In duas partes, Francofurti ad 
M. 1572, list dedykacyjny.

85 Hieronimi Zanchii Bergomatis theologi clarissimi Epistolarum libri 
duo, Hanoviae MDCIX.



Czołową postacią tego ruchu był Hugo Grotius86, uczony ni
derlandzki, k‘tóry w świetnej książce De iure belli ac pacis sformu
łował podstawowe hasła ireniczne, uzasadniając je w drodze roz
ważań racjonalistycznych i historycznych. To samo uczynił w roz
prawie De veritate religionis Christianae 87, którą pisał w więzieniu, 
skazany za swoją działalność na dożywotnie pozbawienie wolności. 
Rozprawa ta była tłumaczona na wiele języków, nawet na arabski, 
chiński i malajski. Przyjaciel Grotiusa, Francuz Jan Hotoman de 
Yilliers, opracował katalog pisarzy, którzy jeszcze w czasie refor
macji występowali przeciw waśniom religijnym. Dziełko to opatrzył 
wstępem i wydał jpod nazwiskiem Theodora Ireneusa profesor uni
wersytetu w Strasburgu Maciej Bernegger 8S 89. Celem zabezpieczenia 
się przed przykrymi następstwami podał jako miejsce druku Orlean S9. 
O historii tego wydania dowiadujemy się m. in. z listu Berneggera 
do jego krewnego Jana Steinbergera przebywającego w Weronie: 
„... Est tamen iuventus Parisius vir eximius Hottomanus Villerius, 
tibi, credo, non ignotus, qui Syllabum  confecit autorum irenicorum; 
ab Hugonę Grotio mihi transmissum et cum praefatiuncula mea 
qualicunque, tacito typographi nomine, hic excusum...90.

W Syllabusie wśród książek katolickich pisarzy czołowe miejsce 
zajmuje dzieło Frycza Modrzewskiego De emendanda Republica et 
ecclesia libri quinque. Jako drugą pozycję Modrzewskiego autor 
wymienia opracowaną z „nadzwyczajną swobodą" księgę De eccle
sia emendanda wydaną przez Polaka w r. 1559. W Syllabusie wy
mieniono również list Orzechowskiego do Hozjusza, w którym żali 
się na niezaproszenie przedstawicieli Kościoła greckiego na sobór 
trydencki, i wspomniano o ugodach dokonanych przez polskich 
protestantów w latach 1570, 1572, 1578 i 1595.

86 Grotiusa łączyły liczne związki z Polską, por. S. Ko t ,  Hugo Gro- 
cjusz■ a Polska, Kraków 1926.

87 Rozprawę tę przetłumaczył na język niemiecki zwolennik ruchu ire- 
nicznego Marcin Opitz.

88 O zamiarze wydania Syllabusa drukiem dowiadujemy się z listu Gro- 
cjusa do Lingelsheima z 9 V 1627: „...Si putes Argentorati edi posse, mit- 
tetur eo exemplum. Si ibi non poteśt, forte tuo iudici/o typographum reperi- 
mus Francfurti..."

89 Syllabus aliąuot synodorum et colloąuiorum, quae auctoritate et man- 
dato Caesarum et Regum, super negotio religionis, ad controversias conci- 
liandas indicta sunt; doctorum item aliąuot ac piorurn uirorum utriusąue reli
gionis, tam catholicae Romanae, ąuam protestantium, libri et epistolae, vel ex  
iis excerpta... 1628).

90 R e i f f e r  s c h e i d, op. cit., s. 846.



O rozpowszechnieniu tej książeczki mówią nam liczne listy: 
6 VII 1628 r. przesłał Bernegger egzemplarze Syllabusa do swoich 
przyjaciół w Genewie, 9 czym pisze do Jakuba Gothofreda: „Mensi- 
bus abhinc aliąuot Hugo Grotius (nosti qui vir sit et ąuantus) huc 
misit autorum irenicorum Syllabum, quem addita prefatiuncula 
nuper edidi. Quod id non ingratum futurum sperarem, exemplum 
ilius et tibi et Clerico mittendum duxi“ 91. Syllabusa otrzymuje 
wraz z listami Berneggera radca książąt brzesko-legnickich 
B. G. Niissler, filolog niemiecki Gruter, poeta Robertus Robertinus 
i wielu innych 91 92.

W dalszym ciągu akcji irenicznej postanawia M. Bernegger wy
dać wypisy z pism wymienionych w Syllabusie pt. Aphorismi ire- 
nici93. Najwięcej obiecywano sobie jednak po wydaniu Ksiąg o K o
ściele Frycza Modrzewskiego. Chodzi tutaj zapewne o księgi noszące 
w drugim bazylejskim wydaniu (1659) dzieła De Republica emen- 
danda tytuł De ecclesia libri duo. Jest prawdopodobne, że wydano 
je wtedy również osobno 94.

Uznanie, jakim cieszyło się dzieło Polaka u Jana Hotomana, 
Krystiana Forstnera i innych, przyczyniło się do tego, że Ber
negger postanowił wydać powtórnie dzieło Modrzewskiego i zaopa
trzyć je w przedmowę ireniczną z apelem do panujących, by poło
żyli wreszcie kres waśniom religijnym. 16 XII 1633 r. pisze Berneg
ger do Krystiana Forstnera, kanclerza z Miimpelgardu: „Is (filius) 
inter alia significavit mihi, vidisse apud se, atque ade pelegisse 
Fricii De emendanda ecclesia libros, nec improbasse consilium heri 
sui d. Hotomani, qui censet id opus Francfurti recudendum esse. 
Non debeo celare te, iam antę quinquenium, instinctu eiusdem Ho
tomani a Grotio missum ad me Syllabum  autorum eiusmodi paci- 
ficorum, et cum prefatiuncula, sed sub ascititio nomine hic editum, 
cumque desiderarentur exemplaria, Lutetiae recusum fuisse. ,Mu- 
neri mitto, quod boni consulas exemplum. Nunc de novo dn. Hoto- 
manus autor est mihi, ut et Fricium istum Francfurtano alicui ty- 
pographo seu bibliopolae commendem et una praefationem aliquam 
irenicam his accomodatam temporibus adiiciam. Viro tam bene de 
me merito, annuisse hoc minus poenituit, cum iudicii tui, quod

91 Ibid., s. 824.
92 Ibid., s. 337, 358. Wzmianki o Syllabusie znajdujemy również w listach 

Jana v. Petersdorf i M. Virdunga. ‘
93 R e i f f e r s c h e i d, op. cit., s. 306, 846, 907.

[ 94 W listach spotykamy się z tytułem De ecclesia emendanda libri.



mihi plurimi est, autoritas accessisset. Exequar autem id, quicquid 
est haud paullo promptius, ubi consilii tui copiam ampliorem mihi 
feceris, et ex illo doctrinae prudentiaeque thesauro, quęm eit usu 
rerum et multiplici lectione parasti, nonnulla suggesseris, quae ad 
rem maxime pertinere videbuntur. Id, quod ut facias, enixissime 
contendo. Semper habui persuasum, nec muto sententiam, hunc 
sacerrimum rixandi morbum nunquam a theologis, hoc, est, morbo- 
sis ipsis, iri sanatum. Cordati principes interveniant oportet, qui 
matxime quideim rationibus et, autoritate, sed nonnihil etiam impe- 
rio rem coimponant. Itaque praefationem illam ad orbis Christiani 
principes dirigere animus est, eosque quantum sibi liceat, imo quid 
se deceat, commonere. Dum autem tu, si quis alius Genios prinei- 
pum habeas perspectos, omnium maxime poteris institutum meum 
sapienti consilio iuvare“ 95.

Plan ten dojrzewa w dalszym ciągu, 10 IX 1634 r. dziękuje 
Bernegger Hotomanowi za kosztowny dar, a mianowicie za prze
słanie dzieła Modrzewskiego i obiecuje, że książka wkrótce się 
ukaże: ,,De pretioso Fricii munere gratias etiam ingentes ago, non 
tam meo, quem publico nomine. Curabo enim, ut propediem publi- 
cam lucern liber aspiciat, et iam est, qui eam in rem offerat impen- 
sas“ 96.

Naturalnie, nie wszyscy są zwolennikami ruchu irenicznego. 
Niemiecki poeta Michał Virdung, profesor retoryki i historii w Alt- 
dorfie, przestrzega filologa Jana Fryderyka Gronoviusa przed tym 
„dziełem szatana'1. Jako przykład podaje, jak to jego bliski znajomy, 
rozczytujący się w De emendanda ecclesia libri Modrzewskiego, dal 
się zwieść z właściwej drogi: ,,Ac sane noveram familianter virum 
quendam, alias optimum et eruditissimum, quem lectio quorundam 
huius generis Irenicorum papistarum, praesertim Andreae Fri
cii De emendanda ecclesia libri, in quibus lectitandis assiduus erat, 
adeo infatuaverat, ut coram multis diceret, se, si pontificius esset, 
ab ea religione non desciturum, neque enim mundum ab eo tempo- 
re, quo religio reformari coepit, meliorem factum" 97.

Nieprzychylny ten list nie zmienił przekonań irenicznych Gro- 
noyiusa. Do wydania dzieła Modrzewskiego nie doszło ze względu



na sytuację polityczną, jaka wytworzyła się w czasie wojny trzy
dziestoletniej po przejściu Sasów na stronę Ferdynanda II. Berneg- 
ger żali się na ogrom cierpień i straszliwe zniszczenia, jakie przy
niosła Niemcom długoletnia wojna religijna, i stoi na stanowisku, 
że w tym zgiełku wojennym nikt dzieła Modrzewskiego i innych 
ireników nie będzie czytał: „Germaniae status miserrimus et piane 
deploratus. Tantus crudelitates continuo tot annis exercitas, et qui- 
dem per speciem pietatis, vix in ulla crediderim, historia legi. Pax 
nuper ab Aąuillo proposita, seu pactio servitutis potius, quae re
cepta perdat nos funditus. Fricius et irenica nostra in hoc armorum 
stropitU non audientur, rectius ćrgo conticescent' 1 oe.

Na wyrażeniu nadziei, że Frycz i antologia pism irenicznych nie 
przepadną, kończą się wiadomości o projekcie wydania Ksiąg o koś
ciele w Niemczech: „Fricius et irenica nostra non intercident, uti 
spero, maxime si rex maximus, tyrannorum impotentiam, ut feli- 
cissime coepit, coerceire perrexit!“

Działalność ireniczna została znów ożywiona kilka lat później 
przez Grotiusa. I znów ważnym atutem Niderlandczyka są dzie
ła Modrzewskiego, na które się kilkakrotnie powołuje. W rr 1642 
Grotius przedrukował wspomnianą już pracę Cassandra De articu- 
lis religionis... zaopatrując ją w szczegółowe przypisy i dedykując 
tym, którym sprawiają radość dzieła najwybitniejszych pisarzy, po
przedników ruchu irenicznego: Erazma, Cassandra, Melanchtona, 
Wicela, Modrzewskiego, Spalatina i Casaubona. Praca ta wywołała 
kilkuletnią, ostrą polemikę pomiędzy zagorzałym kalwinem Fran
cuzem Rivetem a Grotiusem Sprzeczano się m. in. również o in
terpretację dzieł Modrzewskiego, przy czym obie strony były pełne 
uznania dla Polaka.

Tak więc wiele lat po śmierci Frycza Modrzewskiego, gdy 
w Polsce wokół jego twórczości zapanowała zmowa milczenia, po
stępowe dzieło naszego wielkiego pisarza społecznego było czytane 
i dyskutowane w kołach wybitnych uczonych i działaczy Niemiec, 
Francji i Holandii oraz odegrało poważną rolę w ówczesnym ruchu 
pokojowym.

W swym oddziaływaniu na myśl europejską, a w szczególności 
niemiecką, dzieło Modrzewskiego przeszło dwie fazy, w każdej

98 Ibid., s. 907.
99 Jw.



z nich zależnie od konkretnych warunków historycznych wspierało 
siły postępu. W pierwszej — gdy myśli Frycza służyły bezpośred
nio ideologii reformacyjnej i osłabieniu Kościoła, w drugiej — gdy 
7. pism Modrzewskiego czerpano argumenty do walki z wojną, z wy
wołującymi -rozlew krwi waśniami religijnymi. Wygnana z opano
wanej przez kontrreformację Polski myśl Modrzewskiego znalazła 
wówczas podatny grunt dla swego oddziaływania, by służyć naro
dowi niemieckiemu w jego dążności do stabilizacji i pokojowego 
rozwoju życia.


