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Jana Kochanowskiego młodość.
Rzeoz czy tan a  na  publicznśm  posiedzeniu Akadem ii Um iejętności 

dnia 28 m a ja  1881 roku.

Płynie ro k , naznaczony imieniem Jan a  Kochano
wskiego. Za kilka miesięcy przyjdzie narodowi naszemu 
obchodzić trzecią stuletnią rocznicę zgonu tego wielkiego 
poety. D nia 22 sierpnia 1584 r. zrana między 8 a 9 go
dziną rozbiegła się po Lublinie przerażająca w ieść, że 
p. W ojski sandom irski, sławny w ierszopis, od kilku dni 
w murach m iasta goszczący, co tylko życie swoje śm iercią 
nagłą i niespodziewaną zakończył. Przepełniony był wtedy 
Lublin ludźmi wszelakiego stanu, ze wszystkich ziem i po
wiatów kraju , ponieważ byłto właśnie czas odbywającego 
się sejm u, zwołanego do Lublina przez króla Stefana. 
W rzało życie na wszystkich punktach. Ruchliwa rzesza 
przybyłej szlachty p łynęła ulicami ja k  fala. W około sena
torskich gościn i wybitniejszych posłów sejmowych two
rzyły  się grupy ich przyjaciół i zwolenników. Obliczano
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siły stronnictw , układano plan dalszego działan ia , werbo
wano przekonania dotąd nieuprzedzone łub chwiejne. —- 
W śród tych kół ożywionych widziano dniem jeszcze wprzódy 
poetę czarnoleskiego, przyjm ującego z właściwą mu kor- 
dyjalnością uścisk dłoni każdego co się doń zbliżył, aby 
z nim znajomość daw ną odnowić, świćżą zawiązać. Oglą
dano go w pozornej pełni siły i zdrow ia, żywo omawia
jącego z niejednym z bliższych przyjaciół spraw ę, która 
go, niebędącego posłem, do Lublina sprowadziła. Chodziło 
o przypom nienie królowi i sejmującym stanom nieporuszo- 
nej dotąd zbrodni, nieskarconego dotąd zabójstw a, doko
nanego zdradnie i wbrew prawu narodów przez Turków, 
tam na ich ziemi, na Jakóbie Podlodowskim, krewnym po
ety. W łaśnie m iała się w dniu tym pamiętnym odbyć 
audyjencyja naznaczona przez Batorego do wysłuchania tćj 
skargi. W łaśnie w chw ili, kiedy oczekiwano przybycia 
poety przed tron królew ski, przyniesiono doniesienie, że 
nie przybędzie, gdyż przed tronem Boga już stanął.

W szelka zasługa i każda chluba narodu wtedy do
piero odpowiednio do wartości swojej zaczyna się cenić, 
kiedy się dowiemy, że je j już nie m a , żeśmy ją  utracili. 
A im więcej niespodziana ta  s t r a ta , tern bardziej i żal 
powszechny i nieukojony. Cenilić wprawdzie w spółcześn i 
swego m istrza nad mistrzami i w ciągu już  jego zawodu 
na ziem i; lecz nigdy pewnie nie zrozumiano w tym sto
pniu, kogo w nim ojczyzna m iała, ja k  nad jego dopiero 
grobem. Ze wszystkich pism, pod bezpośreduiem wrażeniem 
tej żałoby narodowej pow stałych, a  je s t ich zasób nie 
mały, ze wszystkich, mówię, czy to prozą, czy wierszem —  
czy po polsku wysłowionych, czy w łacińskim języku —  
czy w formie osobnych utworów, wyłącznie samej tylko
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zm arłego czci poświęconych prac piśmienniczych, czy p rze
ciwnie, mimochodem rzuconych wzmianek o zgonie K ocha
nowskiego, w toku dłuższej dziejowćj osnowy, jedno tylko 
płynie uwielbienie i cnót człowieka i genijuszu pisarza, 

jedno  niepodzielne uznanie zasług, położonych około mowy, 
literatury , smaku i poczucia estetycznego w narodzie. 
W  owych prostych słowach Bielskiego, że byłto „poeta 
ta k i po lsk i, jak i w Polsce jeszcze nie b y ł, ani się d ru
giego takiego spodziewać można", wypowiedziane zostało 
powszechne tamtoczesne zdanie, któremu i z późniejszych 
n ik t nie zaprzeczył i które pozostało literalnie prawdziwćm 
przez dwa z górą stu lecia, poniekąd zaś je s t prawdziwćm 
nawet i dzisiaj. Bo jakkolw iek doczekaliśmy się w ciągu 
trzeciego po Kochanowskim wieku mistrzów słow a, śmiało 
mogących się równać z nim i więcój na umysły nasze 
wywierających po tęg i, aniżeli ten ojciec poezyi polskićj, 
ca łą  epoką oddalony od tegoczesnych prądów, to pozostały 
mu i tak  jeszcze zalety, w których mu żaden nie doró
w nyw a —  zdrowe natchnienia, harm onijna równowaga 
duchowa i ta  spokojna, pewna siebie siła, której zaczerpnąć 
mógł tylko z równie zdrow ych, czerstwych i żywotnych 
stosunków spółecznycli i politycznych.

Uznając w nim męża takiego, niedziw, że się Polska 
ca ła  w tym roku więcej niż kiedy myślą swoją ku niemu 
zwraca, pamięć jego ze szczególnem uwielbieniem odświeża, 
pod hasłem jego imienia w jedno łączy i do ożywionej 
p rac y  duchowej wspólnym wysiłkiem zabiera. A jeżeli ze 
stron wszystkich przychodzi nam się spotykać z dążeniami 
tak iem i, toć nie podobna, aby i to posiedzenie dzisiejsze 
skończyć się miało bez oddania czci należnej Kochano
wskiemu. Z woli kolegów mnie się dostał w udziale za-
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szczyt, uczynienia w imieniu Akademii zadość potrzebie, 
k tó rą  wszyscy czujemy. Występuję przed dostojnem zgro
madzeniem jednakże z niejaką nieśmiałością, albowiem 
przynoszę drobną ty lko  część żywota poety. Rozporządza
ją c  czasem tak skąpo mi wymierzonym, nie mam do wy
boru, ja k  ty lko  jedno z dwojga: albo przebiedz całość 
życia Kochanowskiego, ujętą w ja k  najściślejsze kluby 
i pozbawioną owych roz licznych, w każdym razie nieobo
ję tnych szczegółów, które takiemu zarysowi same jedne 
życie i barwy nadają, albo też pozwolić sobie tych osta
tnich, lecz w takim  razie poprzestać ty lko  na urywku. N ie  
w iem , czy dobrze uczyniłem , żem w ybrał drugie i  że za
mierzam roztoczyć przed oczyma słuchaczów moich sam 
ty lko  obraz młodości Jana. Zależy mi głównie na tern, 
aby w nim uprzytom niły się owe wszystkie stosunki i oko
liczności wiekowe, przez które młody Kochanowski, chcąc 
nie chcąc, z natury rzeczy musiał przechodzić i podlegać 
ich wpływowi, zanim w pewnej dojrzałości umysłowej i ar- 
tystycznćj mógł stanąć na własnćj wyżynie. Pragnąłbym 
dać w tym odczycie odpowiedź na pytanie: Co on komu 
zawdzięczał? gdzie się czego nauczył? z któremi postron- 
nemi kulturam i w rzeczywistym zostawał związku? Słowem, 
co miał ze siebie i ze swego narodu, a co mu przyszło 
z obcego świata?

Urodził się Jan Kochanowski w r. 1530, w pięknej 
Sandomirskiej ziemi, w ojczystej wiosce Sycynie pod Sie
ciechowem, z ojca P iotra herbu Korw in, matki Anny z Bia
łaczowa Odrowążówny. Osobistość rodziców i  zasady pa-
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nujące w ich domu, nie pozostają nigdy bez przeważnego 
wpływu na dzieciach. K iedy się mówić ma o mężu takiej 
miary, jak  ten poeta n a sz , chęć zapoznania się bliższego 
z rodzicami jego staje się tern więcej uzasadnioną.

O ojcu Jana utworzyć sobie można wyobrażenie j e 
dynie z d a t , które więcej się ściągają do jego m ajątko
wych stosunków, niż do jego osoby. Musiałto być czło
wiek, u którego zmysł praktyczny górował nad wszystkiem 
innem: szlachcic rządny, oszczędny, gospodarz biegły w swój 
sztuce, fa b e r  fortunae suae postępujący bezwzględnie ku 
raz wytkniętemu celowi. Bezwzględność ta zdaje s ię , że 
czasem u niego przebierała nawet miarkę właściwą. Pozo
stał w dawnych aktach radomskich dokument sądowy 
z r. 1511, który tego P iotra K. w wątpliwem stawia św ie
tle. Jestto wyrok na niego i na starszego jego b rata imie
niem J a n a , przeciw którym własna ich m atka wniosła 
była skargę o to, iż niedość, że ją  wyrzucili z dóbr zape
wnionych jć j w dożywociu przez zmarłego męża, ale nawet 
zaprzeczają jć j spokojnego posiadania wiosek je j własnych 
dziedzicznych. Sąd przyznał słuszność skarżącćj, a bez
względność synów skarcił. Możeto był wybryk młodości, 
jakkolw iek już pełnoletnićj; miał bowiem Piotr la t wtedy 
26, a Jan  był mu starszym bratem. —  Na dalszem życiu 
ojca poety naszego nie widać jednakże już drugićj podo
bnej skazy —  chociaż dbałość o dobra doczesne musiała 
zawsze bardzo wiele u niego znaczyć. Ojciec Jana rozpo
czął rządy na własny rachunek dopiero po uskutecznionych 
działach między rodzeństwem, z 6 braci i 4 sióstr złożo- 
nćm. W następstwie tych działów, dokonanych r. 1519, 
ca łą  schedą z majątku familijnego nań przypadłą, była po
łowa Czarnego lasu i to z włożonem nań jeszcze zobowią-
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zaniem, żeby z pomiędzy sióstr jedne aż do jć j w yjścia 
za mąż miał przy  sobie, a następnie i wyposażył. Pomimo 
tak  trudnych początków potrafił nasz czarnoleski w spół
dziedzic w niedługich stosunkowo latach tak  pokierować 
interesam i, że się mógł liczyć do zamożniejszej szlachty 
w swoim powiecie. Już w roku 1527 rozszerzyła się 
szczupła jego posiadłość o drugie ty le , a to przykupio- 
nym sąsiednim folwarkiem Rudą wraz z młynem. Był 
wtedy jeszcze bezżenny. Kiedy pomyślał o ustaleniu losu 
swego związkiem małżeńskim, przekraczał już czwarty krzy
żyk. W ybór osoby był pod wszelkim względem szczęśliwy. 
Anna z Białaczowa, p anna , i zacna, i z domu dobrego, 
o 22 lata młodsza od męża, wniosła w dom jego nietylko 
s ta tek , ale i posag przechodzący zwykłą miarę średnio- 
szlacheckiego wyposażenia, braci bowiem nie miała. Mał 
żonkowie krótko po ślubie nabyw ają położoną nieopodal 
Sycynę, do której i sta łą swoją rezydencyję przenoszą. 
W  kilka la t potem przykupują Konary (r. 1540), następ
nie B arycz, wreszcie i Wolę Szelążną (roku 1543). Ze 
wzrostem m ajątku szła w parze i estyma sąsiadów. Do
wodem jej piastowany co najmniej już od r. 1535 pizez 
P io tra  Kochanowskiego urząd generalnego sędziego ziemi 
Sandom irskiej, zapewne połączony i z korzyściami mate- 
ryjalnemi, odpowiedniemi godności. Do tego m ajątku przy
były w późniejszych latach (około r. 1555) trzy  jeszcze 
wioski; tego jednak  już sędzia sandomirski nie dożył,, 
zszedł bowiem ze św iata w r. 1547, licząc 62 lata wieku.

Z wdzięcznością mogła sobie wspominać ojca takiego 
pozostała rodzina, z wdzięcznością mówi o nim i Jan 
w wiadomym nagrobku. Podobieństwa charakterów  jednakże 
między synem a ojcem nie było.
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O naturze matki tyle nam tylko wiadomo, ile nam 
o niej powiedział nieznany z nazwiska b iograf Jana, w kilku 
słowach mimochodem rzuconych o niej, w tym najdaw niej
szym życiorysie poety, powtórzonym później dosłownie przez 
Starowolskiego. Byłato osoba niepokalanej czystości duszy, 
niezrównanej prostoty i w ogóle obyczajów prawdziwie 
starodawnego zakroju. Z zaletam i niewieściemi łączyła silną 
a stałą w olę, a dała tego dowody, kiedy jej przyszło po 
wczesnym zgonie m ałżonka podjąć na się samćj jednej, 
ciężar wychowywania licznej, po większej części drobnej 
jeszcze dziatwy, a zwłaszcza synów, których w karbach 
należytych trzym ać um iała i prowadziła po drodze w ytknię
tej ręką surową (severissima disciplina). Jeżeli te kilka 
rysów dopełnimy sobie w myśli osnową ostatniego z Tre
nów, osnową owego trenu, w którym  syn je j, ze wzrokiem 
w trumienkę swego dziecięcia utkwionym, pogrążony w m ar
twej zadumie, na wszystko co go otacza zobojętniały, widzi 
w duchu tę m atkę przed sobą , przem awiającą do niego 
owemi głębokiemi a nieubłaganie trzoźwemi słowy, które 
się stają ostatecznem na jego boleść i rozpacz lekarstwem, 
słowami, do których podobne nieraz pewnie z ust je j s ły 
szał kiedyś, pod jć j m acierzyńską opieką w zrastając: to 
nam to wystarczy na utworzenie sobie o tein wyobrażenia, 
ja k ą  Kochanowski m iał m atkę, jak ie  zasady w niego wpa
ja ła ,  jak ie  dążności mógł wynieść z domu rodzicielskiego. 
Duch matki żył w wyobraźni Jana do samego końca dni 
jego. Idealna natura matki przypomina się przez cały w ą
tek jego żywota.
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0  pićrwszych początkach nauki szkolnej Jana K ocha
nowskiego i jego b rac i, nie można podać żadnych szcze
gółów pewnych. W idać tylko, że zdolnościami wrodzonemi, 
równie ja k  i chęcią do nauk, odrazu musiał nieporównanie 
przewyższać innych swych braci, skoro ojciec jego jednego 
z nich wszystkich do stanu uczonego przeznaczył i do K ra
kowa na akadem iję posłał Zaszło to w jego roku 14tym, 
1544, ja k  nas o tern powiadamia księga tamtoezesna wpi
sowa do dziś dnia zachowana w uniwersyteckićm archiwum, 
w której imię „Jana Kochanowskiego z Sycyny“ jako  świeżo 
wstępującego w poczet młodzieży słuchacza wydziału sztuk 
wyzwolonych, pod tym rokiem je s t zapisane. Godność dzie
kana piastował w owym semestrze, a było to półrocze le t
nie, m istrz sztuk wyzwolonych Michał z Główny. Berło 
rektorskie trzym ał w ręku Jan z P io trkow a, profesor 
teologii.

Uniwersytet Jagielloński w owym czasie nie miał już 
takiej świetności, jak  dawniej, w wieku XV. Duch nauki 
i metoda pozostała w nim wprawdzie taką samą, ja k ą  była 
za czasów największćj jego wziętości; ale właśnie ta zbyt 
wyłączna i tw arda wierność dawnym tradycyjom , pozba
wiała go już w tej epoce i wpływu i rozgłosu, jak ie  sobie 
dawniej był zjednał. Powstawały w sąsiednich Niemczech 
w czasie, kiedy szkoła krakow ska zażywała już swej sławy, 
liczne jedna po d.ugićj wszecłinice, które samą już swoją 
nowością, szczodrobliwszą protekcyją książąt swoich, sławą 
niektórycli profesorów, a nadewszystko planem naukowym, 
więcćj do potrzeb i prądów czasowych zastósowanym, coraz 
bardzićj zaćmiewały słynność akadem ii krakow skiej, do 
tego stopnia, że i sami Polacy, i to właśnie z najpićrw- 
szycli rodów, w wieku XVI już najzwyklej pomijali ten



105

zak ład ,  a szukali cudzych bogów w takim L ipsku  lub W it 
te n b e rg u ,  że tu  nie wspomnę ju ż  włoskich uniwersytetów, 
które  jako pierwszorzędne w tamtoczesnym świecie ogniska  
życ ia  naukowego, j a k  od czasów najdawnie jszych, tak  i t e 
raz przepełnione by ły  po lską  młodzieżą. Do tego zwrotu 
um ysłów  przyczynia ły  się niemało i religijne nowinki, 
k tó re  za wystąpieniem L u tra  stanowiły  głów ny żywioł b a 
dań  i działań  w tych świeższej daty akadem ijach  niemieckich. 
Sam a ciekawość ciągnęła  do nich, a  zwłaszcza do W itten 
b e rg a ,  słynącego w owym czasie Melanchtonera. W  owem 
letniera półroczu r. 1 5 4 4 ,  w którym  K ochanowski w po
czet młodzieży krakowskiej wstąpił,  a  z nim i innych 1(12 
młodych ludz i ,  razem z nim zapisanych do Album ja k o  
świeżo przyjęci, mogła się W it tenberska  wszechnica cheł
pić ilością 4 2 3  takiegoż nowego zaciągu, chociaż j ą  wokoło 
otaczało k ilka  w pobliżu podobnych zakładów i choć ry w a
lizować z niemi musiała. Kochanowskiego koledzy i rówien- 
nicy krakow scy, byłato, z w yjątk iem  pa ru  W ęgrów i kilku 
Ślązaków, sama ty lko młodzież k ra jo w a ,  po największój 
części o nazwiskach n ieznanego zkądinąd brzmienia. A tam  
złożyły się na  ten przyrost  frekweneyi różne narody  i 
ra sy  —  od Szwecyi aż do Hiszpanii —  a między niemi 
figuruje i sześć nazw isk z naszego kra ju  z epitetami P o 
lonus nobilis- kontyngens w tam tym  roku nie wiem d la  
czego stosunkowo mniej liczny, w innych bowiem latach  
i wprzód i potem, p rzybyw ały  ich do W ittenberga  znacz
niejsze zwykle ilości po 10, po 12 i t. p. we w zra s ta ją 
ce j  progresyi.

Do podobnych rezulta tów przychodzimy i p rzepafru- 
j ą c  księgi wpisowe Lipskiej wszechnicy, z k tórych  wyciąg 
w szystk ich  uczniów naszego narodu ogłosił w ostatn ich
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czasach Tomkowicz. W  stosunki zaś innych uniwersytetów 
niemieckich z tego punktu widzenia nikt się dotąd nie za
puścił,  choć i to byłoby bardzo potrzebnem.

Jakkoiwiekbądź, myliłby się jednak, ktoby z tego co 
tu  powiedziałem wnosił, że mistrzowie akademii Krakow
skiej w owym czasie zalegali pole i pod względem exten- 
zywnego działania. Każdy z nich był zobowiązany co naj- 
mnićj do jednej, czasem i do dwóch codziennych prelekcyj - 
a sama już liczba tych uczonych imponuje w porównaniu 
ze stosunkami tegoezesnemi. Rezydujących w collegium, 
majus, czyli t. zw. starszych kolegów, wydziału sztuk wy
zwolonych (o innych bowiem wydziałach, jako Kochanow
skiego nieobchodzących, tu nie mówię), było w owych 
latach dziewięciu; młodszych, czyli collegne minores czter
nas tu ; a niewcielonych do żadnego jeszcze collegium, cho
ciaż czynnych i gorliwiej może jeszcze niż tnmci dobijają- 
jących się stanowiska, którychbyśmy po dzisiejszemu do
centami prywatnymi nazywać mogli, a wtedy nazywali sie 
m agistri ex trane i, tych poczet dochodził co najmniej do 
dziesięciu. Miał przeto w czem wybierać nasz młody san- 
domirski sędzic, ogólna bowiem ilość wszystkich profeso
rów jego przechodziła liczbę trzydziestu. Prelekcyje głównie 
były dawane w collegium majus, dzisiejszym gmachu biblio
tecznym. Poczynały się w porze zimowej o 7mej, w lecie 
już  o 4 godzinie rano i trwały do 4tej popołudniu, z krótką 
tylko przerwą między 11 a 12 godziną dla zjedzenia 
obiadu. soboty nie było wykładów z katedry. Natomiast 
toczyły się w tych dniach w dwóch albo trzech salach 
równocześnie dysputy naukowe, głównie odbywane przez 
młodszych członków korporacyi akademickiej, w których 
nietylko uczniowie, ale i profesorowie uczestniczyć byli po-
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winni, przysłuchując się temu, co było mówione, a czasem 
i czynny udział biorąc w dyspucie.

A czy nie możnaby w szczególności wiadomości ja 
kich udzielić o profesorach Kochanowskiego? —  Dzięki 
księgom z tamtego czasu , przechowanym w archiwacli 
tutejszych, znamy ich wszystkich, lecz po największćj czę
ści jedynie z nazw iska, niekiedy ze stanowisk wyższych, 
o ile dostały im się w udziale późnićj w hierarchii ko
ścielnej; znamy ich czasem z pism zalegających w ręko
pisie w tutejszej biblijotece, w których wnętrze nie zajrzała 
dotąd niczyja ciekawość —  a już w rzadkich tylko razach 
z dzieł drukiem publikow anych, któremi imię swoje wsła
wili. Co do n iek tó rych , choć się nie pokusili o autorską 
sławę, pozostały nam zapiski, charakteryzujące wartość ich 
wiedzy lub profesorskiego wykładu. T ak  n. p. o Pawle 
z R aciąża, jednym  z młodszych kolegów, dopisała przy 
nazwisku jego na brzegu księgi jakaś ręka w spółczesna; 
„ M a xim u s philosophus et m athem aticus et d isp u ta to r  
subtilis soph is ticu su. A ktoś późniejszy miarkuje tę pochwałę 
w ten sposób; „O ptim us lector, licet p a ru m  resumebat a d  
ungueru, tam en lectionem omnem explicabat, scilicet p ro u t  
ei liqueba t11. Ciekawćm byłoby wiedzieć, k tórą z tych dwóch 
przeciwnych sobie opinij o Pawle z Raciąża podzielał Jan  
Kochanowski. Umarł ten m istrz w młodvm wieku w r. 1547 
na morową zarazę wtedy g rasu jącą  w Krakowie.

O innym profesorze niech mi tu będzie wolno wspo
mnieć z innej przyczyny. Mam na myśli Jana Silviusa 
z Sieciechowa. Sieciechów —• wszakże to najbliższe są
siedztwo Sycyny i Czarnolasu. Ale spostrzegam jeszcze- 
ściślejszy zw iązek, który mógł z tym Janem Silviusem 
łączyć naszego sędzica sandomirskiego. Zachował się w a r-
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mocą którego tamtoczesny opat wraz z całym swoim kon
wentem darzy na czasy wiekuiste sieciechowskićm wójto
stwem „providum Benedictum Czarnolas11 wraz z rodzo
nym tegoż Czarnolasa bratem Janem Silviusem, profesorem 
filozofii i mistrzem akademi krakowskiej, któreto wójtostwo 
za niewysoką wkupną cenę nadaje im się za wierne i przez 
jednego i drugiego z tych braci około klasztoru położone 
usługi. Dowiadujemy się zatem, że nazwa SJvius była tylko 
zlatynizowaniem rzeczywistego jego nazwiska, które brzmiało 
Czarnolas i którego domorosły brat profesora Benedykt, 
używał w tćm brzmieniu polskićm do końca życia; profe
sor przeciwnie, zwyczajem wszystkich tamtoczesnych uczo
nych, hołdujących prądom renesansowym, przekształcił je  
na klasyczne i rzymskie. Nazywali się ci bracia Czarno
lasami oczywiście od miejsca, z którego czy to sami, 
czy ich ojciec (potćm w Sieciechowie osiadły) pocho
dził. A skoro się zważy położenie dziedzicznej wsi Ko
chanowskich Czarnylas, pod Sieciechowem, to wątpić pe
wnie nie można, że z tegoto Czarnego lasu, a  nie innego, 
wyjść musieli —  może synowie podstarościego, albo jednego 
z kmieci w tej włości; bo że nie byli z krwi szlacheckiej, 
to widać z epitetu danego Benedyktowi w dokumencie 
p ro v id tts , a nie nobilis lub generosus. Usługi uczonego 
Jana Silviusa Benedyktynom wyświadczone, mogły zapewnie 
na tćm tylko polegać, że przez dłuższy przeciąg czasu 
tenże Silvius czy to jako nauczyciel, czy jako kierownik 
szkoły klasztornćj w Sieciechowie działając, zjednał sobie 
takie względy opata. A jeżeli po tera wszystkiem i tę 
jeszcze okoliczność zważymy, że ten Jan Silvius w tym sa 
mym właśnie dopiero 1514 roku w Krakowie w collegium



m inus się pojawia, w którym miody Kochanowski studyja 
swe tamże rozpoczął, to już trudno oprzeć się pokusie 
wiodącej do przypuszczenia, że ich znajomość nie dopiero 
w owym roku się wszczęła. Najpewnićj w tćjto siecie- 
chowskiej szkole i Jan Kochanowski i inni bracia jego 
pud tym mężem, z ich domem bliższe stosunki mającym, 
początkowe pobierali nauki. Razem z mistrzem swoim prze
niósł się potem nasz Jan do Krakowa, a i przez następne 
la ta , akademikiem już będąc, pod jego pewnie opieką 
i kierunkiem bezpośrednim pozostał. — Czas śmierci mi
strza Silviusa przypadł na r. 1553. Stopień magistra 
artium  otrzymać on musiał w wieku swoim już nieco 
spóźnionym, w r. 1539. Co znaczył jako uczony, nie wiem. 
W pierwszym semestrze pobytu Kochanowskiego w Krako
wie wykładał spheram materiałem, a więc przedmiot jakiś 
z astronomii.

Do mężów rzeczywiście wyższej zdolności w tamto- 
czesnym wydziale sztuk wyzwolonych zaliczać należy na- 
stępujących trzech: Wojciecha z Nowegopola, Szymona 
Maryckiego i Jana Leopolitę. Do nichto przedewszystkiem 
mógł nasz Jan czuć pociąg i korzystać z ich wykładu.

Nowopolski, lepiej nam znany pod zlatynizowanćm 
swojćm nazwiskiem Albertus Novocampianus, zwrócił się 
w późniejszych latach ku umiejętnościom lekarskim i teo
logicznym. Zostawił w obydwóch tych umiejętnościach 
dzieła po łacinie pisane, z których jedno szczególną mieć 
musiało wziętość nawet w Niemczech i F rancyi, skoro 
w powtórnych tam wychodziło wydaniach (z r. 1561 i 1579, 
kolońskiem i lugduńskiem). W czasie studyjów krakowskich 
Kochanowskiego zajmował się jednakże Novocampianus 
filologiją łacińską i wydał książkę, czasu swojego bardzo
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cenioną i wykładową, De accentibus et recta pronuntia- 
tione. Wyszła r. 1548 i miała później dwie jeszcze inne 
edycyje. Był ten Nowopolski potem kierownikiem wycho
wania młodego królewicza węgierskiego, syna Jana Zapolii. 
Życie zakończył r. 1588.

Jan Leopolita, tak nazwany od miasta swego rodzin
nego Lwowa, rzeczywiście zaś zwał się Nicz, siedmiu laty 
tylko starszy od naszego poety, zajmował wtedy jeszcze 
skromne stanowisko docenta prywatnego. Byłto mąż pory
wającej wymowy, do największycli później mówców ko
ścielnych zaliczany przez Wujka i przez Skargę; ma swoją 
zaszytną kartę także i w historyi piśmiennictwa religijnego, 
a nadewszystko zasłynął i potomności imię swoje przeka
zał jako jeden z naszych najpićrwszych tłómaczów Pisma 
św. W tamtych czasach dawał Leopolita prelekcyje tylko 
w świeckich różnych przedmiotach. Zszedł ze świata w 49 
roku swego wieku, 1572.

Najwięcój jednak wpływu na młodym Kochanowskim 
mógł wywrzeć, najwięcej pochopu do zasmakowania w hu
manizmie mógł mu udzielić nie kto inny, jak  Szymon 
Marycki z Pilzna, sławny autor dzieła, mającego i po dziś- 
dzień jeszcze znaczenie, bo i dobrze napisane i pełne cie
kawych a trafnych spostrzeżeń o tamtoczesnych edukacyj
nych naszych stosunkach — dzieła De scholis seu acade- 
miis, wydanego r. 1551 w Krakowie. Wprawdzie przez 
pićrwsze dwa lata krakowskich studyjów naszego Jana 
były czynności nauczycielskie Maryckiego w akademii wy
pełniane przez jakiegoś jego substytuta, jak  się Liber di- 
ligentiarum  wyraża; sam bowiem profesor ten przebywał 
wtedy w Padwie, a następnie w Rzymie, dokąd się udał 
kosztem Wojewody krakowskiego a dobrodzieja swego, Pio-
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tra  Kmity. Daje mu urlop na ten wyjazd dwuletni rek tor 
i senat akadem icki właśnie w początku r. 1544. Lecz po 
upływie tego czasu powrócił Marycki do katedry, przejęty 
entuzyjazmem najżywszym dla wszystkiego, czego się tam 
pod włoskićm niebem napatrzył, nasłuchał i o ile czas tak  
krótki pozwalał —  nauczył. Przywiózł z sobą gorący za
pał do pracy nad grecką szczególnie starożytnością, w zna
jomości którćj n ik t go u nas w tamtym czasie nietylko 
nie przew yższał, ale mu i nie dorównywał. P ragnął Ma
rycki wpoić polskiej młodzieży zamiłowanie klasycznych 
badań nietylko słow am i, jak ie  wygłaszał z katedry, ale 
i przystępnem  dla nićj wydawnictwem dzieł, najwięcej po
dziwianych przez niego, bądżto z rzym skiej, bądź z grec
kiej literatury, które w Krakow ie dawał do druku wraz 
z egzegetycznemi uwagami swojemi i zaopatrzone w przed
mowy, z w ielką werwą zawsze pisane, podnoszące wzoro- 
wość, piękność i ważność tych zabytków zamierzcbłćj s ta 
rożytności. Przedewszystkićm  zajął się w taki sposób mi
strzam i celującymi w wymowie tych obydwóch narodów, 
Oiceronem i Demostenesem, którego mowy wydawał wraz 
z własnym swoim na łaciński język  przekładem. Niedługo 
niestety wytrwał na tej drodze chwalebnćj —  obojętność 
zbiła go z toru. Już w r. 1548 z końcem letniego półro
cza porzucił almara matrern i Kraków i zawód nauczy
cielski. Pomimo krótkości czasu, przez który mógł nasz 
przyszły poeta korzystać z wiedzy m istrza Szymona, zdaje 
mi się, że jednak  nie zbłądzę, jeżeli w nim właśnie wskażę 
człow ieka, którego dążność najwięcej zaważyła na szali 
w kolejach dalszego zawodu tego młodego tak  z tamtym 
spokrewnionego ducha. Marzenie Jana zwiedzenia klasycz
nej Italii, poznania ludzi nadających ton Europie w zakre-
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sie smaku, sztuki, wiedzy i poetyekićj piękności, zaszcze
pione mu zostało niewątpliwie przez tegoto pierwszorzęd
nego w kraju naszym wtedy przedstawiciela onej dążności.

Jak długo przeciągnął się pobyt Kochanowskiego 
w Krakowie, tego napewne nie wiemy, i różne są co do 
tego domysły. Nie podzielam przypuszczenia, żeby koniec 
tutejszym jego naukom była położyła śmierć jego ojca, 
która, jak  wyżej już powiedziałem, przypadła na rok 1547. 
Krótka przerwa w owćj chwili z tego powodu mogła była 
nastąpić; ale jakże miał 17-letni wtedy młodzieniec, chciwy 
wiedzy i rozmiłowany w swoim zawodzie, a bynajmnićj 
nie mający do walczenia z brakiem funduszów, osiadać dla 
tej żałoby na kilka lat próżnowania przy boku matki? 
W kłopotach gospodarskich miała ona dość pomocy w naj
starszym swym synu, przezornym i przez całe młodsze 
rodzeństwo cenionym Kasprze. Dla idealisty Jana nie było 
nic właściwszego, jak  do Krakowa powrócić.

Jeżeli to zaś za rzecz prawdopodobną uznamy, w takim 
razie zgodzić już nam się wypadnie na zdanie i przez 
drugich już wyrzeczone, że przebywał nasz Jan tutaj aż 
do roku 1549, t. j .  aż do sławnej owej, choć smutnej, 
wszystkich uczniów z uniwersytetu i miasta secesyi i roz
sypki na wszystkie strony światk, która z przyczyn ka
żdemu pewnie w pamięci przytomnych, opisanych w Orze
chowskiego kronice, wydarzyła się d. 15 kwietnia 1549, 
a to głównie z podbechtania i pod przywodem burzliwego 
a mimo to , a raczćj może właśnie dla tego, wielki mir 
mającego między młodzieżą magistra artium  Marcina 
Glosy z Wąchocka, który jak  przy owejto sposobności, tak 
i w dalszym zawodzie swoim tak zawsze działał, jak  gdy
by się tylko na szkodę swego kraju narodził. Przeżył
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resztę swego życia w Królewcu na dworze księcia Albrechta, 
w którego ręku był jednćm  z najzręczniejszych narzędzi 
do zlutrzenia i do niemczenia Prus wschodnich, wtedy 
jeszcze przeważnie polskich.

Spotykamy się teraz z przerwą w biografii Kocha
nowskiego, przerw ą blisko dwuletnią (1549—-1550), któreto 
la ta  ani nie wiemy gdzie przeżył, ani czćm je  zapełnił.

Mojem zdaniem, najprędzej spędził je  w domu rodzin
nym, przem arzył je  myślami o podróży dalekićj, do krainy 
cudownej, gdzie nie wiedzieć, co wprzód podziwiać —  pię
kność natury, urok k lim atu , poetyczność ludu, przepych 
dzieł ludzkich, sławę mistrzów uczonych, m ajestat kultu 
religijnego, a do tego na każdym kroku ślady owój jeszcze 
świetniejszej w ielkości, minionej i powalonej w ruiny, a 
jednak  władnącej nad umysłami i wymowniejszćj nad 
wszystko. Zanim się m atka i b ra t starszy zgodzili na po
trzebę i na możliwość tej wędrówki kosztownej, zanim się 
oswoili z tą  myślą, mogło upłynąć czasu tyle, ile go w ła
śnie mamy tutaj przed sobą.

Inni sądzą o tem inaczćj i przypuszczają, że na te 
właśnie dwa lata przypada bytncść Kochanowskiego w je 
dnym z uniwersytów niemieckich. D ała do tego mniemania 
powód wspomniana tu już bezimienna biografija poety, we
dle którćj miał Jan , po ukończeniu początkowych nauk 
w ojczyźnie, udać się w celu dalszego wykształcenia naj
przód do Niemiec, następnie do P aryża i spędzić w tych 
stronach lat siedm. Po upływie tych la t siedmiu miał się 
dalszym studyjom oddawać w Padwie i Rzymie.

8
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Z powyższemi datami trudno pogodzić wiadome nam 
zkądinąd szczegóły, a niewątpliwe. W iemy naprzykład od 
samego poety, z jego łacińskich elegij, że jego bytność we 
F rancyi przypadła na sam koniec jego nieobecności w P ol
sce; że w racał do kraju i rodziny z P aryża; że usku
tecznił ten powrót w r. 1557. W iemy, że jego włoskie 
studyja wyprzedziły czas w Paryżu przeżyty i że się po
częły w r. 1552, pod tymto rokiem bowiem zapisano imię 
jego  w księdze młodzieży, świeżo do Uniwersytetu padew
skiego przybyłej.

Wiemy nakoniec, że przez pićrwszą połowę roku 1551 
bawił w S ycynie, a świadczą o tym jego wtedy pobycie 
w domu, zachowane dokumenta dawnych sądów radomskich, 
przed któremito sądami w rzeczonym czasie, w dwóch 
różnych chw ilach, wraz z braćmi swoimi nasz Jan  stawał 
dla załatw ienia jak ichś urzędowych czynności. Z tego 
wszystkiego w ynika, że podróże Kochanowskiego rzeczy
wiście zapełniają jedynie przeciąg czasu od drugiej co naj- 
rychlćj połowy roku 1551 aż do r. 1557, a odnosić je  
ty lko można do W łoch i do Paryża. Dla Niemiec nie ma 
tu  miejsca.

Niemieckie studyja dałyby się jedynie umieścić w obrę
bie czasu po secesyi krakowskiej r. 1547, a p r z e d  czyn
nościami sądowemi w Kadomiu w r. 1551, jakoż też rze
czywiście tam je  k ładą ci wszyscy, którzy w nie wierzą. 
Lecz i tak  nawet odsłaniają się tu trudności, które nie 
wiem, jak b y  się dały usunąć.

Przedewszystkićm dziwić to -może każdego, że to 
mniemane zetknięcie się Kochanowskiego z umysłowym 
światem niemieckim nie pozostawiło ani na n im , ani na 
dziełach jego żadnych śladów po sobie. Jego bytność we
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W łoszech i F rancyi byłaby dla nas rzeczą pew ną, choć
byśm y o nićj zkądinąd nic nie wiedzieli. Rozliczne wzmianki 
o  stosunkach z tćmi krajam i, spotykane w dziełach poety, 
sta rczą za wszystko. Podobnego związku z niemieckim 
krajem  żadne jego słowo nie zdradza. Nie kładę wpraw
dzie zbyt wielkiego przycisku na owo powiedzenie,: „Nie
uczyłem się w L ip sk u , ani w Pradze wiary. I  nie 
w iem , jak o  każą w Genewie u fary“ , ponieważ słów 
tych  autor nie wyrzekł od siebie, ale je  włożył w u sta  
S atyra, który w wiadomym utworze występuje jako  perso- 
nifikacyja ducha starodawnćj Polski gromiącego zdrożności, 
w ieku; ale godzi się zapytać, czy nie wieje z tych w ier
szy pewien wstręt od tych źródeł nowomodnej, zaw racają- 
cćj głowy m ądrości, k tóry  i samemu autorowi nie mógł 
być obcym? Że bezimienny biograf tak pozytywnie mówi 
o wyjeżdzie Jana do Niemiec, nie zdaje mi się być dowo
dem rozstrzygającym . T yle nam mylnych dat naopowiadał 
o tym całym okresie w życiu Kochanowskiego, że i co do 
tego szczegółu mógł się pomylić, mógł pomięszać rzeczy 
dotyczące Jana z rzeczami do innćj ściągającemi się osoby, 
możliwość czego niżej okażę. Inne poszlaki z dzieł Jan a  
powoływane, także nie wytrzym ują próby. T ak  n. p. owe 
słowa w wierszu D o gór i  lasów (wyd. Turów. I, str. 87 ), 
gdzie pow iada, że był w stronach św iata najdalszych, że 
„Francuzy, Niemcy i W łochy nawiedził" —  czyż mogą 
stanąć za dowód rzeczy, o którą się tu taj rozchodzi? Kto, 
ja k  K ochanowski, z pośpiechem , więc najkrótszą dążył 
d rogą z P aryża do Sycyny, oczywiście musiał „Niemce n a
wiedzić". Albo owo drugie m iejsce, w utworze pisanym 
prozą „O pijaństwie, jako to jest rzecz sprosna*  (II, s tr. 
173), chwali tu autor Włochów, ponieważ to naród trze-
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żwy; o Niemcach zaś pow iada: że „takież to ożralcy, ja k o  
i m y“ . Czy spostrzeżenie to słuszne, tego ja  nie w iem ; 
ale jeżeli tak  było, to ażeby powziąć o tern wiadomość, 
nie potrzeba było na to studyjów akademickich na miejscu. — 
Zresztą niechże nam kto dowiedzie nakoniec, którato była ta  
akadem ija niemiecka, w ybrana przez Kochanowskiego na to ,
żeby w nićj dopełniać nauk nieukończonych w K rak o w ie?__
Powszechnie wskazują -wittenberską, jako  szkołę nietylko 
pod względem naukowym wtedy między wszystkiemi tego 
kraju, ale i z powodów religijno - konfesyjnych pociągającą 
do siebie młodzież z całego świata. Z W ittenberga wyszedł 
L uter; w W ittenbergu panował w tych właśnie latach po  
dyktatorsku Dad umysłami przyjaciel i pomocnik Lutra 
M elanchton; do W ittenberga ciągnął i z Polski w tych 
czasach każdy kto tylko miał na to środki. Że rzeczywiście 
tak  było, tego nie przeczę; ale stanowczo mogę oświad
czyć, bo wiem o wszystkich w tćj szkole się kształcących 
Polakach w XVI wieku, że ani Jana , ani żadnego innego 
Kochanowskiego między uczniami wittenberskimi nie było. 
Również nie miał zaszczytu liczyć Jana do adeptów swoich 
i drugi wtedy kwitnący niemiecki Uniwersytet, t. j. lipski, 
choć znaczna ilość innych naszych rodaków pobierała tam 
wtedy swoje nauk i, a  między nimi i rodzony brat poety 
naszego Mikołaj, autor pozostałych po nim wierszy, wyda
wanych kilka razy po jego śmierci dopiero już to  
osobno, już  razem z Jan a  dziełam i, pod tytułem „R otuły 
do synów swoich1*. Mikołaj Kochanowski zapisany je s t do 
Album lipskiej wszechnicy w r. 1555, uczęszczał więc do 
niej w czasie, kiedy brat jego starszy albo już gości! w sto
licy F ra n cy i, albo się do niej wybierał. I ta  to też naj
prędzej okoliczność dała powód bezimiennemu biografowi
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Ja n a  do popełnienia omawianej tutaj pomyłki. T a k , ja k  
dzi«ł tych dwóch braci późniój częstokroć nie rozróżniano 
i  w oczach niejednego uchodziły za niepodzielną, Jana tylko 
samego własność, tak  też ich sudyja spłynęły po ich zgonie 
w  jedno wspomnienie, odniesione do jednej tylko osoby.

Zatem kilkoletni przeciąg czasu, spędzony pod wło- 
skićm  niebem, po bezpośrednim wyjeżdzie Jana z ojczyzny, 
począł się w dwudziestćj drugiej jego wiośnie i sta
nowi w każdym razie kulm inacyjną w dziejach studyjów 
jego  epokę, którćj jednak bliższćmi szczegółami o nim 
z tego czasu zapełnić nie możemy, nie mając icli zkąd za
czerpnąć. Że Rzym nawiedził, że do południowych W łoch 
dotarł, je s t rzeczą pew ną, ale też na tćm kończy się cała 
nasza w tym względzie wiadomość. W W enecyi m usiał 
straw ić czas dłuższy. Są tego ślady w ulotnych tak  łaciń
skich ja k  i polskich jego poezyjach. Biograf wspomina 
o zażyłości z Manueyusem. Uczony ten hum anista , Paweł 
Manuzio, był stałym mieszkańcem stolicy dożów, tam za- 
tćm tylko mogli się z sobą widywać. Skoro się znał z Ma- 
nucyusem, trudno przypuścić, żeby nie był wszedł K ocha
nowski w bliższe związki i z jego przyjacielem , sławnym 
Karolem Sigonio, który począwszy od r. 1552 zajmował 
w w eneckiej, wielkiego w tedy rozgłosu , szkole katedrę, 
choć nazwy akademii nie m iała , powołany do niej z Mo- 
deny. Tegota Sygoniusa, m istrza i przyjaciela Zam oj
skiego, powoływał w kilkanaście la t póżnićj do Polski 
nasz król Batory razem z Antonim Muretem i Jakóbem  
Zabarellą na profesorów akademii krakowskićj —  niestety 
bezskutecznie; władze włoskie, zazdrosne sławy tych me-

\
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żów, podwyższając szczodrze ich płace, potrafiły udarem nić 
to  staranie się o nich króla polskiego. Również i co tylko 
wspomniany M uret, rodem F rancuz , czterema ty lk o ‘la ty  
starszy  od naszego Kochanowskiego, nie mógł mu pozostać 
nieznanym, jeżeli, jak przypuszczam, pobyt Jana w Padw ie 
przeciągnął się po za rok 1553 ; już w następnym bowiem 
roku pierwszorzędny czasu swojego ten la tyn ista , osiadł 
tam  nad Adryjatykiem  w charakterze publicznego profesora 
porzuciwszy francuską swoją ojczyznę, w której nie w idział 
właściwego dla siebie pola działania.

Jednakże powyższe stosunki z W enecyją mogły mieć 
dla Kochanowskiego tylko drugorzędne, pomocnicze zna
czenie Własciwćm źródłem, z którego wiedzy zaczerpnął, 
była dla niego Padwa; z tśm miejscem łączył go stało  
jego  akademicki charakter i tu najdłużćj przebywał. T ra 
fił tu na czas największego rozkwitu nauk , wykładanych 
w uniwersytecie przez pierwsze siły, na jak ie  się zdobyć 
w tedy mogła ta  ziemia klasyczna, na czas wielkiego też 
do tej szkoły napływu młodzieży z całego świata. Poetae  
oratores, p h ilo soph i non ignobiles P a ta v ii  hab itan t  —  

pisze do swego rodaka jeden ze współczesnych, a nieuprze- 
dzonych, bo postronnych świadków tego życia umysłowego—  
et sdp ien tia  in  unam  urbem com m igravit ve lu ti in  a li-  
quam  dom um , ub i P a lla s  omnes artes docet. N eque u llu s  
locus esl, ub i m elius tu a  ilia  inexliaustq, legendi et au-  
d ien d i av id ita s e x sa tia r i p o s s i tu. Szczególmćj był Kocha
nowskiemu przewodnikiem w jego postępach tutejszych 
hum anista, wierszopis łaciński i profesor padewski F ran c i
szek Robortello, powołany do wykładu rzymskiej i greckiej 
literatury  po śmierci Ł azarza Buonamicego w r. 1552 
a  zatem właśnie w ' chwili przybycia Jana naszego do
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Padw y. W  późniejszych  la ta c h , po roku  1560 , zm niejszył 
się u rok  im ienia tego m ęża , k iedy  się zada ł w nam iętną  
polem ikę ze Sygoniusem , u b liża jącą  i pow adze stanow iska, 
ja k ie  za jm ow ał, i godności n au k i, k tó re j by ł p rzedstaw i
cielem. B yłto  bow iem  człow iek gorącćj k rw i, zac iek ły  i n ie 
pow ściągliw y, chciw y sław y, n ieznoszący w spółzaw odnictw a, 
gotów  do w alki z każd y m , k to  mu się zdaw ał być zdol
nym  do zakw esty jonow ania jeg o  przew agi. Sygonius w praw 
dzie o tern n ie  m y ś la ł, a le znajdow ał się w zględem  niego 
w łaśnie w tśm  położeniu, zw łaszcza od czasu, k iedy  i jego  
już p rzeniesiono do P ad w y , tak , iż chcąc n ie chcąc m usiał 
ryw alizow ać z kolegą. R ozdzieliła  się w tedy ca ła  m łodzież 
un iw ersy tecka  n a  dw a przeciw ne sobie i n ienaw istne obozy, 
k tó ry to  rozdział i ro zb ra t p rzeszed ł w końcu  n a  tak ie  
tory , że spow odow ał nareszcie  w ładzę rządow ą do su ro 
wego w kroczen ia  w te  za ta rg i uczonych. T o więc nastąp iło  
póżnićj. Lecz w ow ych la tach  poby tu  K ochanow skiego we 
W łoszech, poczynał się dopiero ów a n tag o n izm , i m iał 
Iiobortello  w tedy pow szechne jeszcze  uznanie  g runtow nośei, 
e ru d y cy i, sm ak u , bystrości k ry ty czu ć j, zam iłow ania w n a 
uce i n iepośledniego ta le n tu , k tó rych to  za le t nie m ożna 
mu było i później naw et, pomimo w szystkich p rzyw ar jeg o  
osobistych, odm aw iać. W ydaw ał w k ró tk ich  po sobie od 
stępach  wiele dzieł w swoim czasie cen io n y ch , treśc i po 
najw iększej części lite racko -dz ie jow ej i e s te ty c z n ć j, w od
niesien iu  do staroży tnych  k lasyków  obojga języków . A n ie 
rów nie bardzićj jeszcze  pociąga ł uczniów  ku  sobie swoim 
pełnym  życia i w erwy, p raw dziw ie w ym ow nym  i za jm u ją
cy m , w ykładem  u stn y m , pod którym to  w zględem  rów nać
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się z Robortellem nie mógł „aw et głębszy 0d niego jako 
pisarz i jako badacz, przeciwnik jego Sygonius.

Osiągnąwszy już korzyści, jak ie  przy zdolnościach 
w a im -laju, pod takiem kierownictwem i wśród +akieao 
otoczenia można było sobie przyswoić, zwrócił się Kocha
nowski ku Francy], zamienił Padwę na Paryż, w którym 
roku to zaszło, tego nie wiemy. Jaki był cel tćj podróży? 
czego m gł szukać w Paryżu? -  trudno i to odgadnąć. 
Ze me dla uniw ersytetu, ani dla „auk tam je ch a ł, widzi
mi się byc pewnem.

Uniwersytet paryski miał w zamierzchłych wiekach
średnich prawowicie nabytą sławę pierwszorzędnej w świę
cie szkoły i korporacyi ludzi uczonych. Od Abelarda 
w wieku XII począwszy, idzie przez kilka dalszych stu 
leci zwarty szereg mężów wielkiego imienia, około których 
w tćm mieście gromadziły się tłum y chciwych ich słowa 
słuchaczów. Składały się one nietylko ze szkolnćj mło 
dzieży, ale i z ludzi dobrze już obytych z nauką; z k ra 
jowców i z wędrowców zdaleka, a ci ostatni przybywali 
do Paryża nietylko ze stron otrząsających się dopiero 
z ciemnoty, ale i z krajów posiadających już i własne 
takie ogniska lub zawiązki życia umysłowego jakiem i były 
Oxford i Cambridge dla Anglii, W alencyja, Coimbra i S ala
manca dla Hiszpanii, Bolonija, Salerno i Padw a dla Włoch 
i t. d. Idee przewodnie w wykładach tych nadsekwańskich 
pochwycone przez podziwiającą je młodzież, staw ały sić 
potćm hasłami ruchu naukowego i wszędzie indzićj. Pisma 
tu dyktowane przez takiego P iotra Heliae albo P iotra



121

Lom bards, staw ały się potem tekstem naukowym i mate- 
ryjałem  wykładu dla szkół w całej dalszej Europie, o ile. 
takow a b rała udział w tej wspólnej pracy duchowój.

W  epoce odrodzenia sztuk i nauk jednakże, dał się 
ten  Uniwersytet wyprzedzić innym. Jakoż już od XV wieku 
począwszy, taki w nim widzimy stan rzeczy, że jeden 
chyba tylko teologiczny wydział utrzymywał się i nadal 
przy repu tacy i, ja k ą  sobie zdobył był w wiekach poprze
dnich. Inne nauk i, a zwłaszcza w wydziale sztuk wyzwo
lonych, kiedy się je  porównywało ze sposobem, ja k  je  
pielęgnować zaczęto we Włoszech, nie mogły w nikim , co 
rzecz znał zb liska, podziwienia obudzać. A chociaż tak 
u nas, ja k  w innych krajach ceniono sobie i wtedy jeszcze 
wysoko zaszczyt stopni akademickich osiągniętych w tćj 
akadem ii, przypisać to należy daleko bardziej sile trady- 
cyi i powziętej raz w iary w doskonałość paryskiej umie
ję tnośc i, aniżeli znajomości stosunków.

Dla illustracyi tego, co mówię, niech mi będzie wolno 
przytoczyć okoliczność następującą: Pod koniec XV wieku 
m iała akadem ia krakow ska w swojem gronie profesora, n a 
zywanego powszechnie „mistrzem paryskim 14 (parisieiisis) 
z powodu, że z P aryża przywiózł sobie ten stopień. Był 
nim Michał z Bystrzykowa. Otóż kiedy z tą promocyją do 
Krakowa powrócił, trzeba mu było dokonać tu formalności, 
k tórą my dziś zowiemy nostryfikacyją doktoratu , a tamto- 
cześni nazywali to „respondeve, pro loco11, t. j. examinem 
a  raczej dysputą o miejsce przyznać się odnośnćj osobie 
mające między mistrzami tutejszymi. D ysputa tego pary
skiego mistrza trwała dzień cały i następnego połowy, 
a oponentów wystąpiło przeciwko niemu 30 —  sami już 
w posiadaniu miejsca będący mistrzowie. Przedmiotem dy-
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Bputy była propozycyja, którą tu muszę powtórzyć w ory
ginale, na polskie bowiem przełożyć jej wcale się nie po
dejmuję. Brzmiała tak: Utrum materia prim a  sit entitas 
actualis et potentativa sim pliciter simplex, per se cogno- 
scibilis et per se reponibilis in  praedicamento, ab enti- 
tate fo rm ae et privatione realiter distincta et absque 
contradictione ab eisdem separabilis?

Takićjto więc filozofii uczono wtedy w Paryżu i ta- 
kąto w tćj akademii wtedy mówiono łaciną! Zdarzenie,
0 którćm wspomniałem, ściąga się wprawdzie do czasu 
nieco dawniejszego, zaszło w r. 1485; lecz stosunki tego 
rodzaju, wynikające z panującego systemu, skłonnością tra
dycyjną całćj korporacyi poparte, szczególnie w tamtych 
wiekach, powolniejszćm tętnem bijących, nie dawały się 
tak łacno przekształcać i ku lepszemu nawodzić. Zresztą 
nie brak nam i wręcz na świadectwach autentycznych, bo
1 krajowych i współczesnych i z pośród samego tego uni
wersytetu wynikłych, że w nim stan rzeczy nawet i za 
Franciszka I jeszcze najskromniejszych wymagań nie zaspa
kajał. „Ante excitatum a Francisco rege hum anitatis s tu 
dium , omnium artium  barbaries in Academia regnabaP  
mówi Piotr de la Ramće (Ramus), profesor łacińskiej wy
mowy w tej akademii za czasu rządów Karola IX, w mo
wie mianćj do tego króla „Pro reformatione universitatisu. 
Wzbudzenie dążeń humanistycznych, wspomniane tu jako 
czyn za Franciszka I ,  zasadzało się na tern, że zostało 
założone i uposażone przez tego króla około r. 1510 nowe 
kolegijum, t. zw% „królewskie", zaopatrzone w katedry, 
między innemi i do wykładu wszystkich trzech staroży
tnych języków. Jednę z tych katedr właśnie zajmował 
wspomniany co tylko Ramus. Był gorącym zwolennikiem
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ze stronnikami dawnego system u, którzy i potćm ton n a
dawali w uniwersytecie; i z ich to też poduszczenia m arną 
śmiercią zakończył życie, zamordowany przez najętą rękę 
-w r. 1572. Źe dbał o piękność języka, nazywano go logo- 
daedalos  —  i ztąd cała między nimi nienawiść.

Powyższe jednostronności i niedostatki w paryskich 
uniwersyteckich stosunkach nie mogły oczywiście być nie
wiadome Kochanowskiem u, i byłoby to zaprawdę rzeczą 
dziwną, gdyby po tern wszystkićm, co przeszedł on, młody 
człowiek, la t sobie już liczący wtedy conajmniej 25 , miał 
był podjąć ową podróż do F ra n cy i, jako presumptywny 
student szkoły, w którejby nie bez pożytku dla nićj mógł 
był zająć miejsce i profesora. T ak być w żaden sposob 
nie mogło. W  czćm innem szukać należy powodu tćj po
dróży Jana do Francyi. Mógł chcieć kraj zwiedzić, stolicę 
jego poznać, języka się nauczyć, wreszcie rozerwać się po 
kilkoletniej mozolnej pracy —  albo były tej bytności w P a
ryżu jak ie  inne jeszcze przyczyny, nad któremi głowę 
łam ać nie zda się na nic.

Cokolwiekbądż było, jednakże pominąć nie możem, 
że po za murarni szkoły rozgrywały się w tamtoczesnej 
stolicy F rancy i, w jć j sferach inteligentnych, dążności, 
które dla poezyi francuskiej epokowe spowodować miały 
następstw a; działy się rzeczy, które i naszego wędrowca 
uwagę zwrócić na się musiały i zajmować go coraz żywićj. 
N a sam środek XVI stulecia przypadł tam przełom w lite
raturze. Dawne tradycyje zużyły się, dawne sposoby rymo- 
twórstwa straciły urok. Przed oczyma młodszćj generacyi 
stanął inny ideał. W ytknięto sobie inną drogę, wywieszono 
inny sztandar, pod nowem hasłem rozpoczynano zwrot z do-
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tychczasowych torów. Cała plejada sił nowych pojawiła 
się na widowni —  R o n  s a r d  wziął pod swoje rządy p a r
nas francuski.

W iele już mówiono wpływie tego poety na Kocha
nowskiego. I ja  pewnego wpływu nie przeczę —  nie 
trzeba tylko przeceniać go, ani tam szukać, gdzie go nie 
było i być nie mogło.

Nie mówiłem dotąd wcale o Kochanowskim jako 
poecie, ani o jego poezyjach. Śledziliśmy jedynie bieg jego 
nauk, rozwój jego wykształcenia. Teraz spróbujmy jednak 
utworzyć sobie o tem wyobrażenie, co mógł on znaczyć 
jako  poeta w chw ili, kiedy się z Ronsardem spo tka ł, i 
czem był w chwili owćj i Ronsard

Przypuszczam , że wrodzony Janowi naszemu pociąg 
poetycki, w ładać nim zaczął we wczesnym już wieku, i że 
nie ograniczał się u niego do samego tylko podziwiania 
obcych kreacyj. Żyłka poetyczna zdaje się była w jego 
rodzie familijnym dziedzicznym darem. Jeden z najm łod
szych jego b rac i, A ndrzej, zostawił po sobie przekład 
Eneidy. Drugi b ra t, M ikołaj, nucił pieśni, których tylko 
pewnie część stosunkowo nieznaczna zachowaną nam jest 
pod nazwą Rotułów  do swoich synów. Jeden z tych wła
śnie synów M ikołajowych, P io tr Kochanowski, dokonał 
tłómaczenia Jerozolimy Tassa i Orlanda Ariosta, wierszem 
niepośledni znamionującym talent. A co sie tyczy samego 
Ja n a : w Trenach poświęconych U rszulce, mówi o nićj 
stroskany ojciec jako  dziedziczce lutni swojćj; zagasło 
wprawdzie je j życie, zanim mogła wziąć w posiadanie ten 
spadek rodowy —  ale że ktoś, choćby to była pokądzielna 
dziedziczka, powinien był w rodzinie przejąć tę lutnię, to 
widocznie i jem u było świadomćm.
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Wobec tego pierwsze próby poetyckiej twórczości 
Jana odnieść nam się godzi pewnie już do krakowskićj 
życia jego epoki. Móglże nie poznać i nie odczytywać 
utworów w onych latach, które właśnie tam w Krakowie 
wychodziły z pod pras drukarskich? B ył)to przecie już 
czasy, gdzie A.  Trzecieski, Rej i różni inni, z imienia dziś 
nam nieznani pieśniarze, ogłaszali swoje rymy, które <Ua 
samćj choćby już t ć j  przyczyny, że to były p o l s k i e  
pieśni, zwracały na się uwagę powszechną, a zwłaszcza 
w gronie młodzieży krążyły z ręki do ręki. Wtedyto, za 
bytności Jana w Krakowie, pojawił się Rejowski Ż yw ot 
Józefa  (r. 1545); w tymże roku wyszedł z druku zbiór 
owych rzewnych i wielkićj piękności, choć w łacińskim 
wypowiedzianych języku, Elegij Janickiego, krótko przed 
ich ogłoszeniem odprowadzonego do grobu w pierwszym 
kwiecie młodości, że tu już inne tamtoczesne publikacyje 
pominę. A jeżeli czytając to wszystko, podlegał Kocha
nowski wrażeniom, dającym nam się łatwo odgadnąć, to 
jakże nie miało go to porywać i do próbowania sił własnych?

Za przybyciem do Włoch otworzył się przed nim 
widnokrąg nierównie szćrszy. Z jednej strony kult poezyi 
nowoczesnej łacińskićj, tak powszechny w tym narodzie, 
że samemi imionami ludzi, uprawiających z powodzeniem 
tę sztukę w tćj generacyi, dałyby się zapełnić całe kolu
mny; z drugiej strony narodowa włoska poezyja, w peł
nym już swoim rozkwicie, z przeszłością więcej niż dwu- 
wiekową, jak najściślej zespolona z życiem rzeczy wistem 
ludu, który poetów swoich umiał na pamięć. Genijusz 
Danta wprawdzie stał jeszcze w cieniu, jak wnętrze go
tyckiej świątyni. Mało kto wtedy oryjentował się w jego 
kreacyi, a ztąd pozostała ona może i Kochanowskiemu
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nieznaną. Ale P etrarka! ale Ariost! Orland Szalony miał 
60  osobnych wydań w ciągu samego XVI stu lec ia , a Pe
tra rk a  takiem był już bożyszczem w szystkich, że każde 
słow o, każda sylaba przezeń uży ta , służyła za przedmiot 
podziwu u jednych , kom entarzy u drugich , naśladowania
u wszystkich. Żyć w atmosferze ta k ie j jakżeto  nie
miało działać na wyobraźnię tego młodego P o laka , wpro
wadzać go w nowe światy —  wzbudzać w nim aspiracyje, 
nieznane dla niego w ojczyźnie?

Nie wszystkie wprawdzie jego rzeczy, pochodzące 
z owego czasu , dają go nam widzieć pod wpływem tych 
włoskich wrażeń. D ziałał na niego i wpływ starożytnych 
wzorów, w ducha których miał teraz sposobność wniknąć 
głębićj, niż kiedykolwiek. Jego Elegije łacińskie ijeśei ero
tycznej, zdradzają takie niewolnicze jeszcze naśladownictwo 
j poruszają się w ciasnóm konwencyjnóm kole książkowych 
reminiscencyj. Gdyby nie wiersz zawsze misternie toczony 
i dykcyja, jakby  wykradziona klasykom , nie byłoby przy
czyny zwracać na te elegije uwagi. Są jednakże i między 
niemi niektóre z formy i treści godne takiego poety, n. p. 
owa elegija o W andzie, ostatnia w księdze pićrwszej, zło- 
żonćj po większćj części z robót wykonanych we W ło
szech —  Uwielbienia dla Petrarki zostały ślady nietylko 
w kilku foricoeniach, wręcz oznaczonych jego imieniem, 
ale i w niektórych polskich pieśniach, bądź osnutych na 
tem at od tego poety zapożyczony, bądź wykonany jego 
fo rm ą—jako  sonety, pierwsze sonety w naszej literaturze.—  
Poem at Szachy, zdaniem mojem, także z owego czasu po
chodzi. W  początkowej swojćj części (dopóki chodzi o wy
k ład  prawideł gry) jestto  parafraza łacińskiego, taksam o 
zatytułowanego poematu M. Hieron. Vidy, współczesnego
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poety, który ten swój utwór skomponował w wieku swoim 
młodzieńczym, nie mając więcej jak  lat 20; odbywał wtedy 
studyja swoje w Padwie około roku 1510. (Z druku wy
szedł ten poemat Yidy dopióro r. 15z7). W dalszym 
jednak wątku Szachów autor polski porzuca swój oryginał 
zastępuje go własną inwencyją, której akcyja się rozgry
wa —  nie jak  u Vidy, w mytologicznym Olimpie, ale w ro
mantycznej gdzieś daleko krainie — w Danii na dworze 
królewskim. Choć rzecz sama, od tego miejsca począwszy, 
jest więc zupełną własnością Kochanowskiego, to któżby 
jednak w jej przeprowadzeniu calem nie widział oczywi
stego wpływu Ariosta? U tegoto tylko mistrza w tym 
rodzaju poezyi mógł się nasz młody poeta tej elegancyi 
w traktowaniu przedmiotu i tej lekkiej potoczystości w dyk- 
cyi nauczyć. —  Tak samo i co do Carmen macaronicum  
de eligendo vitae genere byłbym skłonny przypuszczać, że 
to zabytek z tej bujnej studenckiej pory życia naszego 
Jana. I do tego mu dostarczyły formy gotowćj wzory tego 
właśnie rodzaju, już wtedy istniejące we włoskićj litera
turze, a właśnie z Padwą zostające w ściślejszym związku. 
Tylko, że Kochanowski w porównaniu z wyuzdaną swa
wolą swych poprzedników umiał zachować pewne jeszcze 
bodaj stosunkowe umiarkowanie. Jednym z tych poprze
dników, był Teofil Folengo, piszący, począwszy od roku 
1519, pod przybraną nazwą Medina Cocaja, zmarły i po
grzebany w najbliższej okolicy Padwy, w Campese ( f  1544). 
Drugiego rzeczywiste nazwisko nie jest nikomu wiadome. 
Zostawił utwór, wydawany kilka razy w końcu XV wieku 
i później pod tytułem Typki* Odaxii Patavini Carmen 
macaronicum de Patavinis quibusdam arte magica delnsis. 
Treść utworu Kochanowskiego nie zostaje w żadnej zawi-
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słości od tej włoskićj publikacyi, ale ty tu ł obydwóch po
dobny, a sposób i m ięszanina językow a ta sama.

Czynilibyśmy jednak  ujmę poecie, gdybyśmy mu tu 
podsuwali same tylko utwory, z formy lub rzeczy zawisłe 
od obcych wzorów. D ostrajał on tam lutnię swoją i do 
uczuć własnego w nętrza, a nad owładnięciem języka mu
siał usilnie pracować, jeżeli tam torzesuy jego wiersz pol
ski posiada już wszystkie znamiona prostoty, siły i wdzięku, 
jak ie  w obrębie Zygmuntowskićj epoki były właściwe 
dykcyi samego tylko wieszcza czarnoleskiego. Dość tu  
przypomnieć ową pieśń jego do B oga, zaczynającą się 
słowami: „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary", 
o której wiemy, że ona pićrwsza rozsławiła imię poety, 
jeszcze w tedy nieobecnego w ojczyźnie, że była na jakim ś 
zjeżdzie sandomirskiej szlachty w przytomności Reja i J. 
Zamojskiego czytaną z powszcchnćm podziwieniem, kiedy 
je j autor bawił jeszcze we Francyi. Czy rzeczywiście we 
F rancyi, czy może jeszcze we W łoszech —  je s t dla mnie 
obojętnćm ; wystarcza mi to jedno stwierdzić, że zdarzenie 
to mogło zajść najpóżnićj r. 1555, skoro młody wtedy 
Zam ojski, już  od r. 1556 przebywający za g ran icą, był 
zjazdowi owemu przytomny. T ak wiec już  w tych wcze
snych latach miał w swej tece Kochanowski twory takiego 
nastroju! Ileż innych, mnićj udatnych musiało poprzednio 
z pióra jego wypłynąć, nim stanął na tśj wyżynie!

Po takichto więc przejściach w poetyckim swoim za
wodzie, przybył nasz Jan do P aryża i znalazł sposobność 
poznania się z Piotrem Ronsardem. Zobaczmyż teraz, 
jak ą  w chwili owej miał Ronsard przeszłość za sobą.

Był o 6 la t od Kochanowskiego starszy wiekiem, 
ale nie doświadczeniem pisarskiem ; pod tym względem



bowiem byli oni sobie obydwaj rówienniknm i, a to z po
w odu, że francuski poeta swoją młodość spędził poniekąd 
w sposobie naszego Reja i bardzo późno zasiadł do pracy. 
Oddany w 9 swoim roku do Collóge de N avarre w Paryżu, 
nie zagrzał tam miejsca dłużej ja k  pół roku; rygor szkolny 
bowiem do smaku mu nie przypadał. W tedyto ojciec, sam 
dworzanin k ró lew ski, przeznaczył i syna do dworskićj 
służby. Młody P iotr wchodzi w poczet paziów jednego 
z książąt krwi —  znajduje w tej funkcyi sposobność na
wiedzenia obcych krajów, poznaje Szkocyję, Angliję, Niemcy, 
korzysta z tego ile możności, starając się nadrobić brak  
wykształcenia wrodzonym sprytem , dworskim polorem i k a 
w alerską galanteryją francuską. W takich stósunkach upły
wa mu cała dziesiątka lat. K iedy należąc do czyjegoś 
orszaku, spędzał razu pewnego czas dłuższy w Niemczech, 
zapadł w ciężką jak ąś  słabość, w następstwie którćj p ra 
wie zupełnie utracił słuch —  rzecz dla człowieka w jego 
położeniu fatalna, bo w służbie dworskićj, ja k  to współcze
sny Ronsarda biograf B inet pow iada, dobrze je s t mówić 
samemu mało, ale słyszeć trzeba wszystko, co się mówi 
w około. Praw dy tego powiedzenia doświadczył Ronsard 
nieraz na sobie. W reszcie kiedy minął rok jeden i drugi, 
a  głuchota nie ustępowała, zdecydował się w roku swoim 
19tym porzucić swoją funkcyję nadworną. Zwraca się teraz, 
i to z największym zapałem, do nauk, nie zrażając się tóm 
bynajmniej, że przyjdzie mu je  rozpocząć od najpićrwszych 
początków. Smakował oddawna w poezyi fraricuskiój, więc 
obiera sobie kierunek nauk literacki, humanistyczny. P rzy
staje do dwóch najcelniejszych wtedy w Paryżu znawców 
starożytnej literatury, Jana Dorata i A dryjana Turneba, 
i pod icli kierownictwem dni i noce traw i nad poetami

9



rzymskimi i greckimi, których staje się wielbicielem bez
warunkowym. Trwały te jego studyja lat 7, od r. 1543 
do 1550. Działo się to zatem w tym samym czasie, w któ
rym nasz Kochanowski w Krakowie na naukach przebywał. 
Ale naszemu Janowi miała niedostatki w tych krakowskich 
jego studyjach uzupełnić dalsza praca, pod okiem mistrzów 
włoskich. Ronsardowi smak i uczoność jego dwóch pary
skich profesorów, wszystko musiała zastąpić.

Zaraz po wyjściu z pod ich opieki, zaczął się u fran
cuskiego poety czas jego czynności autorskiej i rozgłosu 
osiąganego w coraz szerszych kołach. Zerwał zupełnie 
z dotychczasowemi w poezyi francuskiej tradycyjami, a na
tomiast postanowił sobie tak pisać, żeby to jego narodowi 
każdem słowem przypominało te wzory, nad których zro
zumieniem i przyswojeniem sobie ich ducha tyle czasu 
przepędził. Zaczął od reprodukeyi starożytnych liryków — 
i ujrzała wtedy Francyja po raz pierwszy w swojej lite
raturze Ody i H ym ny  w rodzaju Horacego i Pindara. 
Wielkie w owych czasach na dworze francuskim, w oto
czeniu królowej Katarzyny Medici, było rozmiłowanie w po- 
ezyjach Petrarki. Ronsard zatem zapragnął i tę plantę 
przesadzić na grunt francuski: pisze sonety miłosne. Osno
wy do nich mógł czerpać chyba tylko z Petrarki, bo ża
dna Laura nie panowała jeszcze wtedy nad jego sercem. 
Od czegóż jednak wyobraźnia i pamięć? Przypomniał 
sobie, że kiedyś dawno, kiedy jeszcze był w dworskiej 
służbie, gdzieś w przejeżdzie raz jedyny widział osobę, 
której piękne imię —  niestety tylko imię go uderzyło: 
klasyczne imię Kasandra. Otóż Kasandry tej uwielbienie 
dostarczyło sztucznego materyjału do tych sonetów, któ
rych po czasie niedługim tyle się w tece poety znalazło,
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że wyszły z druku podzielone na kilka ksiąg. Również 
i ód wyszły w tedy od razu już cztery księgi. Prócz tych 
ód i sonetów, przypadają jeszcze na owe la ta  poem aty 
okolicznościowe, t. j .  pisane z okazyi ślubów, narodzin, 
zgonów, wjazdów, pow itań, odjazdów i innych tego rodzaju 
zdarzeń na dworze królewskim . S tarał się i w tych utwo
rach ściągnąć P arnas klasyczny na poziom potrzeby swojćj.

Otóż takito był stan rzeczy, co do R onsarda, k iedy  
się z nim Kochanowski w Paryżu spo tka ł, poznał i jeże li 
może o tćm być mowa, wszedł z nim w bliższe stosunki. 
Jakkolw iek bowiem w niejednćm już  piśmie dotyczącem 
Kochanowskiego, tak  podniesiono tę zażyłość między nimi 
i  ty le do niej przywiązywano ważności, że miało się od 
owój chwili począć nowe dla Jana życie: to my tę  zaży
łość nazwać musimy tylko domysłem, nieopartym na żadnćj 
pewnej podstawie i bardzo mało prawdopodobnym. W szystko, 
co nam o tern wiadomo, ogranicza się do owych kilku słów 
o R onsardzie, które znajdujemy w łacińskiój Kochano
wskiego elegii, w dwa la ta  po powrocie jego z F rancy i 
J o  k ra ju  pisanćj, w elegii do Karola. K arol te n , p rzy ja
ciel i niegdyś towarzysz podróży Kochanowskiego, był 
widocznie rodem Francuz i ja k  wszyscy wtedy jego rodacy, 
zapewne wielbiciel autora sonetów do Kasandry. Jak  więc 
znalazło się w tćj elegii miejsce dla przydluższego wspo
mnienia, z szczerem wypowiedzianego współczuciem, o świeżo 
wtedy zmarłym królu francuskim H enryku II , tak tćż nie 
mogło się w niej obyć bez wzmianki i o tej drugiej tam  
wtedy w Paryżu znakomitości. Cała ta  wzmianka je s t ta k a :

Tutaj dał mi się widzieć ów Ronsard wsławiony,
Co do mowy ojczystej nawiązuje strony.



Słysząc go, ledwiem nie rzekł, że to Orfćj wtóry 
Lub Amfion układa siedmiobramne mury,

Że rzćki zachwycone pęd swój zatrzymały 
I na głos niesłyszany ruszyły się skały.

Mnie się powyższe słowa daleko bardziej w ydają 
konwencyjnym kom unałem , niż żeby z nich wyzierała 
ja k a  serdeczna pamięć, ja k a  osobista skłonność do czło
w ieka wspominanego w ten sposób. Były te  słowa tylko 
echem już wtedy powszechnego zdania Francuzów o tym  
swoim poecie: pow tarza je  tu Kochanowski za n im i, ale 
ta k  chłodno, ja k  gdyby rzeczywiście o mytycznym Orfeju 
lub Amfionie m ów ił, a nie o osobie, k tórą znał i darzy ł 
sw oją p rzy jaźn ią , lub ktorejby —  w razie jeżeli takićj 
znajomości nie było —  choć hołd uznania rzeczywiście 
p łynący z serca i z przekonania własnego przesyłał. A le 
i tego nie przypuszczam.

Ronsard za życia swego był przedmiotem uwielbie
n ia  narodu , ja k  mało kto przed nim i po nim; lubił on 
i  sam siebie nazywać i drudzy go nazywali k s i ę c i e m  
p o e t ó w  f r a n c u s k i c h .  Byłato jednak  wielkość sztuczna 
i pół wieku nie upłynęło, a p rysła ja k  bańka m ydlana. 
Malherbe zachwiał jego sławę w podstawach. Arnauld w XVII 
już  wieku w yrzekł, że prawdziwyto wstyd dla Francyi, że 
tak  ceniła mizerne poezyje Ronsarda.

Jakiego zdania był o nim Kochanowski, kiedy w P a
ryżu patrzał na rosnącą jego sławę, tego wiedzieć nie mo
żna. Trudno jednak  nie przypuścić, aby mu i w tedy już 
naw et m iała być obcą świadomość, że co innego je s t we 
własnej literaturze starożytne wzory w godziwy i własnego 
ducha niezhcierający sposób naśladować, odtwarzać, a co 
innego być naśladowcą niewolniczym i śmiesznym do tego
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s to p n ia , że nie ma żadnćj przesady w słow ach, k tóre 
Boileau o Ronsardzie powiedział: Sa  muse, en franęais, 
pa rla it grec et latin.

Lecz rozwijać dalej tych stosunków obcój nam lite 
ratury  nie je s t rzeczą, zadania mego. Mnie tu  w ystarcza 
naznaczyć, że ja k  styczności z żywiołami niemieckićmi nie 
mogłem się wyżej w niczćm u Kochanowskiego dopatrzyć, 
tak  tćż i owe mniemane wpływy R onsarda na niego zdają 
mi się być przywidzeniem. W pływ i kierunek stanowczy 
nadaw ała mu tylko starożytna i w łoska litera tu ra  w tćj 
epoce jego m lodzieńczćj, k tórą zam knął powrotem z P a 
ryża do ojczyzny w roku 1557, kiedy go doszła wieść 
o śmierci jego matki i żądaniu rodzeństw a, aby ja k  naj- 
spieszniejszein przybyciem do Sycyny umożliwił czynność 
działów m ajątku rodzicielskiego.

A nton i M ałecki.
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