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Najnowsza książka warszawskiego badacza literatury jest obrazem zmagań zwolenników re-
formacji z papiestwem, w której to walce orężem staje się komizm jako istotny element uprawia-
nego wówczas gatunku facecji. W tę walkę włączył się również Mikołaj Rej, przekonany o nie-
odległym już „skończeniu świata”. Stępień na początku stawia przed sobą cały szereg pytań (jak 
Figliki wpisują się w posłannictwo szerzenia „prawdziwej Ewangelii”, jaką funkcję pełnią w walce 
z „rzymskim Antychrystem”, jakie idee religijne, tradycje liturgiczne i przejawy pobożności zna-
lazły w nich odzwierciedlenie, co Rej zaczerpnął z tradycji facecjonistycznej i jakich przeobrażeń 
dokonał, jak wykorzystał i jak usprawiedliwiał podejmowanie tematyki „sprośnej a plugawej”), na 
które jego studium przynosi rzeczowe, doskonale udokumentowane i klarowne odpowiedzi.

Rozdział I opowiada o lękach eschatologicznych związanych z końcem świata i nadejściem 
Antychrysta oraz o tym, jak Luter rozpoznał „antychrystową istotę papiestwa” i w konsekwencji 
konieczność podjęcia walki z Rzymem papieskim w obliczu zbliżającego się Sądu Bożego. Autor 
ukazuje rolę, jaką w tym odegrało zaznajomienie się przez niemieckiego reformatora ze sprawą 
donacji Konstantyna oraz zgłębienie pism o nieomylności papieża. Jak pisze Stępień, „wiara w an-
tychrystowy charakter papiestwa okazywała się zatem jednym ze znamion rozdzielających wierny 
Ewangelii Kościół Chrystusa od wspólnoty Antychrysta” (s. 14). Również w pismach polskich in-
nowierców wyrażane było przeświadczenie, że powołani oni zostali do głoszenia Ewangelii w cza-
sach ostatecznych, by zniszczyć w kraju „tyranię Antychrystową”. Przywódca reformacji uważał, 
iż w tej walce potrzebny jest cały arsenał środków, wśród których dostrzegał również miejsce dla 
facecji, które mogły służyć prześmiewczemu odsłanianiu niegodziwości Antychrysta i jego sług. 
Stępień wyjaśnia zarazem, że pomocna mogła okazywać się błazeńska skatologia facecji, by kreślić 
obrazy przeciwnika Chrystusa powiązane z diabelską wonią gnicia i wszelkiej nieczystości. Opisy 
wydalania, dławiących wyziewów i nieczystości miały ujawniać demoniczną naturę i ohydę prze-
ciwnika, skrywającego się pod maską świętości.

W rozdziale II autor przedstawił „Rejowe zapasy z rzymskim Antychrystem” podejmowane 
już w Postylli i w Apocalypsis. Rej unikając otwartego przeklinania papieża, do czego nawoły-
wał Luter, przekonywał wiernych w Postylli, że niemal wszystkie „znaki pełnią sie tego przyścia 
Pańskiego”, ale uciekał się raczej do niedomówień i zachęty „kto czyta, niech rozumie” (s. 34). 
Podobną taktykę stosował również w Apocalypsis, chociaż w tym wykładzie Objawienia św. Jana 
krytyka Kościoła katolickiego była o wiele ostrzejsza. Rozważania o znakach czasów ostatecznych 
pojawiły się też w jego epigramatach ze Zwierzyńca. Są tu wiersze o papieżu, przywłaszczającym 
sobie miejsce Boga, o Rzymie, ucieleśniającym apokaliptyczną wizję Wielkiej Nierządnicy siedzą-
cej na siedmiogłowej bestii, o biskupach, pasterzach odwodzących owce od Jezusa. Epigramatom 
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tym przeciwstawił Rej wiersze o Lutrze, jako proroku wzbudzonym przez Boga, i Wittenberdze, 
w której jak w nowym Betlejem rozbłysła prawda Bożego Słowa.

Kolejny rozdział ukazuje europejską tradycję facecjonistki. Rej w przedmowie stwierdzał, że 
facecje mogą rozbawiać czytelnika, ale też i nieść przestrogę, a zatem utwory te nie stanowią prze-
szkody na drodze do bojaźni Bożej. Zarazem zwracał uwagę, że mogą one pomóc w doskonaleniu 
języka polskiego. Powoływał się też na przykład dawniejszych pisarzy. „Obfitość epigramów do-
tyczących duchowieństwa, religii, liturgii i pobożności, mnogość żartów skatologicznych i seksu-
alnych, rozbudowana rama literacka zbioru, służąca usprawiedliwieniu autora i zapisanych przez 
niego »śmiesznych powieści«, argumenty przekonujące o dopuszczalności i pożytkach parania się 
»wesołymi przypadkami« – wszystkie te cechy nierozerwalnie łączą Figliki Rejowe z europejską 
tradycją facecji” (s. 60). W tym miejscu Stępień powołuje się na wypowiedzi takich facecjonistów 
jak Poggio Bracciolini, Heinrich Bebel, Johannes Gast. Przypomina też, że autorzy tych wierszy 
(w tym Rej) świadomi byli zarówno płynących z facecji pożytków, jak i zagrożeń: mogły one ob-
nażać diabelski charakter papiestwa, ale też same mogły powodować zgorszenie.

Pozostałe cztery rozdziały (2/3 książki) to znakomita ilustracja tego, jak Rej wykorzystywał 
swoje Figliki jako oręż w walce przeciwko „nauce fałszywej”. Sprawa ceremoniału całowania stóp 
papieskich, problem mszy i transsubstancjacji, niektóre obrzędy liturgiczne (ukazywanie hostii, 
spowiedź powszechna, chrzest), nieporozumienia wynikające z używania łaciny w czasie nabo-
żeństw, nadmierna swoboda wyobraźni w rozważaniu Męki Pańskiej, teatralizacja liturgii wiel-
kopiątkowej, sprawa walki o właściwy model pobożności pasyjnej i odrzucenie kultu obrazów 
to niektóre z tematów służących Rejowi do prześmiewczej walki z „antychrystowymi rzymskimi 
wymysłami”. Uniżony hołd, składany papieżowi, Luter i inni pisarze reformacyjni poczytywali za 
przejaw bałwochwalstwa, przeciwstawiając pokorę Jezusa pysze biskupa Rzymu. W figliku Reja, 
zatytułowanym Co nie chciał papieża w nogę całować, powodem do śmiechu jest jednak kpina z ła-
twowiernego urzędnika, który wybierając się na audiencję papieską, dał się przekonać dowcipnemu 
koledze, że pocałunek należy złożyć w niezbyt przyzwoitym miejscu. Z kolei w obrzędzie mszy 
raziło Reja wykluczenie wiernych od spożywania Krwi Chrystusa, a sposobem na ośmieszenie 
tej zasady było ukazanie reakcji osób „z zewnątrz” (poganin, Żyd), które oglądając nabożeństwo, 
dziwią się, że tylko jeden je i pije, a nie użycza nic innym uczestnikom ceremonii. W swojej ana-
lizie Stępień odkrywa dwupoziomowość wynikającą z taktyki polemicznej pisarza, jest to metoda 
unikania gwałtownych wystąpień. Na przykład w figliku o kardynale, który zachęcał żołnierzy do 
walki, obiecując im w razie śmierci „pewny u Boga dziś obiad”, chciał wywołać nie tyle wstrząs 
z powodu poznania „szatańskiej” natury Kościoła rzymskiego (kardynał uzurpuje sobie władzę, 
jaką miał Chrystus), co śmiech z obłudnej postawy kardynała, który sam nie kwapi się na ten obiad. 
„Rej uciekał się do niedopowiedzeń i aluzji, łatwych do odgadnięcia, ale nie drażniących tak bar-
dzo, jak jawne i ostre ataki” (s. 166).

Analizując opowiadającą o wielkopiątkowych praktykach religijnych facecję, w której baba 
opłakuje osiołka, gdy słucha w kościele śpiewanej przez księdza Pasji, badacz szczegółowo rozpa-
truje symbolikę osła, wzbogaconą o nowe znaczenia przez Lutra i Melanchtona. Chodzi o rzekome 
monstrum, które znaleziono martwe na brzegu Tybru w Rzymie w grudniu 1495 roku. Miała to być 
kobieta z oślą głową, z prawą ręką na podobieństwo trąby słonia, z brodatą twarzą starca na zadzie, 
ogonem w kształcie długiej szyi z głową węża, ze stopami orła i wołu, pokryta łuskami. Obydwaj 
wymienieni tu teologowie interpretowali oślogłowego potwora (którego wizerunek utrwalili też 
artyści) jako symbol szatańskiej natury papiestwa i zapowiedź straszliwego gniewu Bożego, któ-
ry dosięgnie papieża i jego sługi. Stępień przedstawia różne wersje dykteryjki o kapłanie wzbu-
dzającym wbrew woli gorzki żal po umarłym ośle (poczynając od exemplum Jakuba de Vitry), 
której głównym zadaniem było ośmieszenie butnego kapłana, przekonanego o pięknie własnego 
głosu, wywołującego łzy wiernych, ale zwraca uwagę, że w ujęciu reformacyjnym facecja Reja 
mogła też łączyć się z grozą czasów ostatecznych. Towarzyszący śpiewowi kapłana płacz prostej 
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chłopki z powodu zdechłego osiołka jest też skutkiem nieznajomości łaciny, która była językiem  
liturgii.

Przeciwko wielogodzinnemu wygłaszaniu kazań wielkopiątkowych i wzbogacaniu ich w wy-
myślone szczegóły skierowany jest figlik Kazanie w Wielki Piątek. Badacz interpretując ten utwór, 
dowodzi, że chociaż chłop słuchający kazania (sam niegdyś wybatożony) rozumie grozę zdarzeń 
odmalowanych przez księdza, to jednak zamiast żalu i skruchy przywołuje wspomnienia własnych 
doznań. Mnożenie wyobrażonych, realistycznych szczegółów Męki ściąga myśl prostego słucha-
cza ku temu, co fizjologiczne.

„Za jeden z przejawów szatańskiego zwodzenia prostaczków pisarze reformacyjni uważali 
nierozerwalny związek pobożności katolickiej, także medytacyjnej, z czcią okazywaną obrazom” 
(s. 155). Dlatego wśród facecji Rejowych, godzących w katolicką pobożność pasyjną, znalazł się 
figlik Pies u Bożej Męki jajca pogryzł. Jest to nawiązanie do wielkopiątkowego obrzędu Złożenia 
Krzyża, po którym następowało pobożne całowanie krucyfiksu i układanie obok niego pisanek. 
W nocy pies zakradł się do kościoła i gdy czuwający żacy zasnęli, zjadł położone tam jajka, co rano 
wywołało lament pobożnej chłopki, która zauważyła szkodę,

Mówiąc: – „Ach, miłośniczku, zawżdy pokutujesz,
Chociać psi jajka gryzą, żal mi, iż nie czujesz!”

Stępień pisze, że intencją Reja było przedstawienie scenki, która pokazuje osobę zwiedzioną 
„szatańskimi błędy”, bowiem lament tej prostej chłopki wyraża tkliwą miłość nie do cierpiące-
go Zbawiciela, lecz tylko do wyrzeźb ionego  Chrystusa. Równocześnie autor zwraca uwagę, 
jak zręcznie Rej potrafił wykorzystywać dwuznaczność sytuacji: czuła wypowiedź „baby” w tym 
figliku to karykatura serdecznych wezwań do spoglądania na udręki Boskiego Oblubieńca i do 
współcierpienia z bolejącą Matką Bożą. Ale dwuznaczność sprawia, że może się nasuwać skoja-
rzenie, iż nie chodzi o zjedzenie pozostawionych przez wiernych jajek, lecz o dotkliwe pogryzienie 
„miłośniczka”.

Charakteryzując w Zakończeniu taktykę polemiczną Reja, badacz stwierdza: „Jego facecje 
o tematyce religijnej mogły być odebrane powierzchownie jako jedynie budzące śmiech anegdoty, 
np. o chłopskim nieokrzesaniu, głupocie czy przewrotności. Jeśli jednak czytelnik odniósł choćby 
ukazane w nich obrzędy do kontekstu, w którym obrzędy te opisywano w polemikach antykatolic- 
kich, docierał do ukrytych nieco głębiej znaczeń Rejowych facecji” (s. 166–167). Książkę zamyka-
ją dwa indeksy: Indeks epigramatów Mikołaja Reja oraz Indeks nazwisk.

Tak jak w przypadku poprzednich książek Pawła Stępnia (na przykład Z literatury religijnej 
polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda 
o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow”, 2003), również i tutaj główne walory 
jego studium to osadzenie rozważań w szerokim kontekście kulturowym, teologicznym i literac- 
kim, wsparcie wywodów doskonale dobranymi, oryginalnymi cytatami, wnikliwe i niejednokrotnie 
odkrywcze analizy tekstów.


