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I mię Krzysztof (Xpiatocpôpoç) oznacza w grece dosłownie „Niosący Chry
stusa”, co można rozumieć dwojako: konfesyjnie -  noszący w swoim sercu 
Chrystusa albo misyjnie -  przynoszący Chrystusa innym ludziom. Niewiele 

wiadomo o świętym, który miał nosić to imię jako pierwszy. Jego postać wyłania 
się z legend i opowieści o męczennikach z III wieku chrześcijaństwa. Dowiadu
jemy się z nich, że pochodził z Azji Mniejszej (Licji) i poniósł męczeńską śmierć 
za panowania cesarza Decjusza Trajana albo Maksymina II (ok. 250 r.). W  okre
sie średniowiecza cieszył się niezwykle żywym kultem. Sprawował opiekę między 
innymi nad pielgrzymami, podróżnymi, przewodnikami, żeglarzami, woźnicami, 
farbiarzami, introligatorami, sprzedawcami owoców, a nawet poszukiwaczami 
skarbów. Został patronem Wilna, co znalazło potwierdzenie w przywileju Zyg
m unta II Augusta z 1568 roku, opisującym szczegółowo wygląd pieczęci miejskiej. 
Wzywano go w przypadku zarazy, dżumy, chorób oczu, bólów zębów oraz lęku 
przed nagłą i niespodziewaną śmiercią. Powszechnie wierzono, że kto rano spoj
rzy na obraz albo posąg św. Krzysztofa, tego nic złego nie spotka aż do wieczora; 
odbędzie na przykład szczęśliwą podróż, a przede wszystkim nie umrze niepojed- 
nany ze Stwórcą1. Dlatego jego wizerunki pojawiały się bardzo często przy wej

Publikacja powstała w ramach grantu naukowego Politropia: wczesnonowożytne teorie 
i koncepcje figuratywności, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS2/04529.

1 Wierzenie to wyrażono z czasem w postaci wierszowanej inskrypcji: „Christophori faciem 
die quacumque tueris, / Ilia nempe die morte mala non morieris”, „Jeśli w dniu jakimkolwiek na 
postać świętego / Krzysztofa spojrzysz, śmiercią złą w tym dniu nie umrzesz”, por. S. Tomkowicz,
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ściach do kościołów, na basztach miejskich i fasadach kamienic, określanych jako 
Krzysztofory -  na przykład pałac „Pod Krzysztofory” przy Rynku w Krakowie, ka
mienica „Pod Świętym Krzysztofem” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Postać tajemniczego męczennika, znakomicie zadomowiona w ówczesnej iko- 
nosferze, przeniknęła do świadomości wiernych żyjących u progu wczesnej no- 
wożytności. Widziano w nim  wzór do naśladowania i zaufanego wspomożyciela. 
Jego sytuację zmieniła jednak radykalnie reformacyjna krytyka kultu świętych, 
noszącego wiele znamion idolatrii (Marcin Luter, Jan Kalwin). Legendarny i cie
szący się sporą rzeszą wyznawców Krzysztof stał się nagle figurą kanonizowane
go wymysłu czy apokryficznego zmyślenia. Poniższy szkic jest rozwiniętą glosą 
do niewielkiego fragmentu Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja o nie
istniejącym wprawdzie nigdy świętym, lecz doskonale „figurującym” dobrego 
i cnotliwego chrześcijanina. Razem z Piotrem Damianim, Erazmem z Rotterda
mu, Filipem Melanchtonem, Albrechtem Dürerem i Rejem przyglądam się posta
ci, której życie rozegrało się na granicy fikcji literackiej i rzeczywistości historycz
nej, oraz zadaję pytania o retoryczny sposób działania alegorii i alegorezy.

Jednym z głównych źródeł wiadomości o życiu i cudach św. Krzysztofa jest 
z całą pewnością Złota legenda (Legenda aurea) dominikanina Jakuba de Voragine, 
w której wyjaśniono dokładnie cztery główne sensy imienia tego męczennika:

Krzysztof nazywał się przed chrztem Reprobus [Odrażający], lecz potem został nazwa
ny Krzysztofem, jakby niosącym Chrystusa, dlatego mianowicie, że nosił Chrystusa 
na cztery sposoby, to znaczy na ramionach dzięki przeniesieniu, w ciele dzięki umar
twieniu, w umyśle dzięki pobożności, na ustach dzięki wyznawaniu Go, czyli głoszeniu2.

Poczwórna wykładnia imienia świętego (cztery różne sposoby „noszenia 
Chrystusa”) dostarczała cennego materiału inwencyjnego dla późniejszych ka
zań, exemplôw i opowieści hagiograficznych. Nie wdając się w szczegóły biogra
fii św. Krzysztofa, przywołam tylko jedno wydarzenie, które stworzyło i utrw a
liło w kulturze chrześcijańskiej jego obraz jako „Niosącego Chrystusa”. Przyszły 
męczennik za wiarę odznaczał się niezwykłą brzydotą. Miał ciało olbrzyma

Obrazy św. Krzysztofa i reformacja, „Reformacja w Polsce” 7 (1922), s. 235-237; J.C. Salmon, Saint 
Christopher in Medieval Art and Life, „Journal of the British Archeological Association” 61 (1936), 
s. 76-115.

2 Iacobus a Voragine, Legenda aurea vulgo Historia Lombardica dicta, recensuit Th. Graesse, 
Lipsiae 1801, s. 430: „Christophorus ante baptismum dicebatur Reprobus, sed postmodum 
Christophorus dictus est, quasi Christum ferens, eo scilicet, quod Christum quattuor modis 
portavit, scilicet in humeris per traductionem, in corpore per macerationem, in mente per 
devotionem, in ore per confessionem, sive praedicationem”. Wszystkie tłumaczenia są, jeśli nie 
zaznaczono inaczej, mojego autorstwa. Por. J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, przeł. J. Pleziowa, 
wybór i oprać. M. Plezia, Warszawa 2000, s. 311-316.
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o gigantycznym wzroście (dwanaście łokci) i zdeformowaną głowę przypom ina
jącą głowę psa3. Rodzice nazwali go Reprobus, to znaczy Odrażający. W  mitycz
nym świecie legendarnych opowieści zewnętrzna, cielesna brzydota może jednak 
ukrywać wewnętrzne, duchowe piękno. Tak miało być i w tym przypadku.

Mając nadludzką siłę, Reprobus osiadł nad Jordanem i przenosił ludzi na swo
ich potężnych ramionach na drugi brzeg rwącej rzeki. Poznał już wcześniej na
ukę Chrystusa, lecz nie miał cierpliwości do długich medytacji i dlatego za radą 
pustelnika (eremity) postanowił służyć Bogu, pomagając innym. Pewnej nocy, 
gdy odpoczywał w domku, usłyszał prośbę małego chłopca o pomoc w przepra
wie przez Jordan. Wziął dziecko na ram iona i podpierając się wyschniętą laską 
wszedł do rzeki. Lecz woda zaczęła szybko wzbierać, a chłopiec ciążył m u z każ
dym krokiem coraz bardziej, jakby był z ołowiu. Gdy z wielkim trudem  postawił 
go na drugim  brzegu, powiedział mu, że dźwigał chyba na sobie cały świat. Wtedy 
chłopiec odpowiedział: „Nie dziw się, Krzysztofie, niosłeś na swoich ramionach 
nie tylko cały świat, lecz także jego Stwórcę. Ja jestem Chrystus, twój król, które
m u tu służysz. Abyś uwierzył w moje słowa, gdy przejdziesz, wbij twą laskę w zie
mię koło swego domku, a zobaczysz rano, że zakwitnie i wyda owoce”4. Następnie 
szybko zniknął sprzed jego oczu. Stało się dokładnie tak, jak powiedział chło
piec, który zmienił ponadto wygląd i imię Reprobusa. Miał się on odtąd nazywać 
Krzysztofem, to znaczy -  dosłownie i alegorycznie -  „Niosącym Chrystusa”5.

Motyw dobrego chrześcijanina jako żołnierza Chrystusowego rozwinął 
w odniesieniu do postaci świętego Piotr Damiani (1007-1072), długoletni opat 
w klasztorze Fonte Avellana, a następnie kardynał i biskup Ostii, w kazaniu 
O świętym Krzysztofie męczenniku:

3 Wyobrażenie świętego Krzysztofa jako psiogłowca (cynocefala), olbrzyma z psią głową, 
jest częste w tradycji greckiej, bułgarskiej, irlandzkiej (Pasja s'w. Krzysztofa) i angielskiej. Według 
jednej z legend miał on pochodzić z Kanaanu. Być może podobieństwo dwóch słów Cananeus 
(Kananejczyk) i canineus (psi) spowodowało ich błędne utożsamienie i doprowadziło do 
metamorfozy świętego w psiogłowca (Walter ze Spiry, Vita et passio sancti Christophori martyris). 
Dzieje legendy omawia H. Delehaye, Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles 1934, 
s. 142-146.

4 Por. Iacobus a Voragine, Legenda aurea..., s. 432: „Ne miraris, Christophore, quia non solum 
super te totum mundum habuisti, sed etiam ilium, qui creavit mundum, tuis humeris baiulasti. 
Ego enim sum rex Christus tuus, cui in hoc opere ipse deserves et ut me verum dicere comprobes, 
cum pertransieris baculum tuum iuxta domunculum tuum in terra fige et mane ipsum floruisse et 
fructificasse videbis”.

5 Ciesząca się dużym zainteresowaniem czytelników opowieść o przeniesieniu Dzieciątka przez 
rwącą rzekę, pochodząca zapewne z wcześniejszych, nieznanych nam narracji hagiograficznych, 
pojawiła się po raz pierwszy u Jakuba de Voragine, który nadał jej ostateczną formę literacką 
i przyczynił się w dużej mierze do jej upowszechnienia. Warto również wspomnieć, że została ona 
później przejęta przez tradycję grecką.
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Święty Krzysztof, to znaczy „niosący Chrystusa” zasłużył z pewnością na to, aby zostać 
wymienionym na skraju tej mistycznej i kapłańskiej szaty. Nosił bowiem Chrystusa 
w sercu, głosił Chrystusa słowem. Namaszczony olejem łaski niebieskiej i obnażony 
z ciężkiej szaty ziemskiego pożądania, pojawił się niczym niezwykły zapaśnik na are
nie i wziął udział w zapasach. Jako nowy jeszcze żołnierz chwycił „miecz Ducha, któ
rym jest słowo Boże” [Ef 6,17], przystąpił od razu do walki i takim sposobem walczył 
z nieprzyjacielem rodzaju ludzkiego w zaciekłym boju. Dobył miecza obosieczne
go, który pochodzi z ust Zbawiciela, i jako zapalony wojownik starł się z wrogiem. 
Walczył wręcz ze zgromadzonymi wojskami i uderzając na wszystko, co napotka, 
ścinał wyniosłe karki wrogów. Osłonięty zbroją wiary i ufny w wysoką twierdzę nie 
wzgórza, lecz umysłu, chociaż wszędzie krzyczały i zgrzytały oddziały wroga, naj
dzielniejszy zawodnik nie znał strachu przed bitewnym atakiem. Wystawił swe ciało 
na zewnętrzne ciosy, lecz człowiek, który ukrywa się w jego wnętrzu, nie dopuścił 
do siebie uderzenia wszczętego prześladowania. Spieszył wejść do Ziemi Obiecanej, 
lecz pośród zawziętości prześladowców wyszły mu naprzeciw oddziały pradawnego 
wroga. Kiedy jednak próbują odciąć mu drogę, rozbiegają się. Ponieważ, gdy zamie
rzają go powalić, upadają; gdy usiłują go zabić, giną; gdy miotają strzały, przebijani są 
jeszcze ostrzejszymi strzałami6.

Z dużą pomysłowością zrealizował Damiani paradygmatyczny, gdyż wielokrotnie 
powtarzany z różnymi wariantami w dziejach kaznodziejstwa, model inwencyj- 
no-kompozycyjny kazania o świętym Nosicielu Chrystusa. Polega on -  mówiąc 
najprościej -  na przejściu od figury etymologicznej (wyjaśnienie znaczenia imie
nia), podkreślonej przez autora przywołaniem słów Oblubienicy „olejek [chris- 
ma\ rozlany imię twe” (Pnp 1, 3), do Krzysztofa [Christo-phoros] jako określonej 
figury -  mniej lub bardziej uniwersalnie odczytywanej -  dobrego chrześcijanina, 
charyzmatycznego kaznodziei czy mężnego żołnierza Chrystusowego. Inspiro
wana myślą i słowem Pisma inwencja Damianiego tworzy łańcuchy swobodnych

6 P. Damiani, Sermo XXXIII. De sancto Christophoro Martyre, 2.37-59, [w:] idem, Sermones, 
ad fidem antiquorum codicum restituti cura et studio I. Lucchesi, Turnholt 1983, s. 196: „In qua 
nimirum ora mystici ac sacerdotalis indumenti beatus Christophorus, hoc est Christum ferens, 
meruit nuncupari. Christum scilicet ferebat in corde, Christum proferebat in voce. Gratiae 
siquidem caelestis oleo delibutus et onerosa terrenae concupiscentiae veste nudatus, tamquam 
palaestrita mirabilis prosilit in arenam et arripit certaminis luctam. Novus adhuc miles corripit 
gladium spiritus, quod est verbum Dei et protinus in bella congreditur et sic adversus humani 
generis inimicum infoederabili certamine colluctatur. Vibrat ancipitem gladium, qui de Salvatoris 
ore procedit et fervidus bellator cum hoste committit. Consertis armis comminus dimicat et obvia 
quaeque metens, superbas adversantium hostium cervices obtruncat. Fidei quippe lorica munitus et 
excelsa non montis, sed mentis arce subnixus, licet undique fremat ac frendeat acies hostium, nesciat 
athleta fortissimus impetum formidare bellorum. Et exterioribus quidem suppliciis corpus exponit, 
sed homo, qui latet interior, illatae persecutionis iaculum non admittit. Terram repromissionis 
ingredi properat, sed huic in persequentium rabie veternosi hostis phalanges occurrunt, qui tarnen 
eius iter dum impedire nituntur, expediunt. Nam, dum parant obruere, corruunt; dum occidere 
conantur, intereunt; dum intorquent iacula, iaculis acrioribus transfiguntur”.
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skojarzeń i urucham ia ciąg obrazów alegorycznych. Rozlany olej wyobraża figu- 
ratywnie łaskę Ducha Świętego. Sposób jej udzielania obrazuje z kolei znany frag
m ent psalmu [Ps 133 (132), 2] o oleju spływającym z głowy Aarona (Chrystus) 
po brodzie (Apostołowie) na brzeg jego szaty kapłańskiej (święci i męczennicy). 
Kroplą łaski Bożej ożywiony został również św. Krzysztof, prototyp żołnierza wal
czącego z „szatanem, światem i ciałem” pod sztandarem zwycięskiego Chrystusa.

Damiani nie opowiada słuchaczom legendy o męczeńskiej śmierci bohatera 
swego kazania. Wybiera z niej tylko niektóre elementy, które interpretuje zgodnie 
z przyjętą wykładnią alegoryczną. Z tego powodu przechodzi od razu do szcze
gółowego opisu walki duchowej (certamen spirituale), nieustannego zmagania 
się chrześcijanina z odwiecznym wrogiem rodzaju ludzkiego i ziemskimi po 
kusami. Posługując się alegorią oraz alegoryczną interpretacją Pisma Świętego 
i rozmaitych przekazów hagiograficznych, traktuje od samego początku postać 
św. Krzysztofa jako czytelną figurę żołnierza Chrystusowego (miles Christi). 
Uwalnia go to od konieczności dokładnego rekonstruowania faktów z jego życia 
i opowiadania szczegółów śmierci męczennika. Przykład Damianiego jest o tyle 
interesujący, że ujawnia najpełniej pretekstualny czy też prefiguratywny charakter 
św. Krzysztofa, który dostarczał interesującego materiału inwencyjnego dla kazań 
o życiu i obowiązkach dobrego chrześcijanina oraz zapraszał do alegorycznego 
poszukiwania nowych znaczeń zapisanych w figurach Pisma.

Chrześcijański Polifem

Św. Krzysztof pojawia się u Erazma z Rotterdamu najczęściej w kontekście kryty
ki płytkiej, powierzchownej pobożności, ograniczonej do ślepej ufności w pomoc 
boskich orędowników i wspomożycieli. Występuje zazwyczaj w towarzystwie 
dwojga równie „bajecznych” świętych: Barbary ukrywającej się w rozstępującej 
się przed nią cudownie skale i Jerzego pojedynkującego się ze smokiem. W  dia
logu Sprawy wojenne (Militaria)7, pochodzącym z wielokrotnie wznawianego 
w XVI wieku zbioru Rozmowy potoczne (Colloąuia familiaria, Bazylea 1518, Kra
ków 1519, 1523), jeden z rozmówców szuka pomocy u św. Krzysztofa podczas 
wojny:

Hanno: Czy nie niepokoiłeś się, gdzie znajdzie się twoja dusza, jeśli wypadnie ci
zginąć na polu bitwy? Trazymach: Bynajmniej. Byłem pełen ufności, ponieważ

7 Dialog ten bardzo swobodnie sparafrazował Rej w Żywocie człowieka poczciwego (I. 9.3), 
por. Z. Szmydtowa, Rej wobec Erazma, [w:] eadem, O Erazmie i Reju, Warszawa 1972, s. 203: 
„A nadobnie o tym on Roterodan, sławny człowiek, jakoby z pośmiewiskiem jakim napisał”.
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ofiarowałem się raz na zawsze świętej Barbarze. Hanno: Czy przyjęła ona opiekę nad 
tobą? Trazymach: Wydawało mi się, że kilka razy skinęła głową. Hanno: Kiedy mia
łeś to widzenie? Rano? Trazymach: Nie, po uczcie. Hanno: Myślę, że wtedy mogło ci 
się wydawać, że nawet drzewa odbywają przechadzkę. Trazymach: Wszystko jest pod 
opieką świętych [ut hic divinat omnia], lecz największą nadzieję pokładam w świętym 
Krzysztofie, w którego obraz co dzień się wpatrywałem. Hanno: W namiocie? A skąd 
tam malowane obrazy? Trazymach: Rysowaliśmy je węglem na płótnie. Hanno: Figę, 
jak powiadają, warta była osłona tego waszego węglem wyrysowanego Krzysztofa 
[carbonarius ille Christophorus]. Lecz na bok żarty8.

Rysowany kilkoma pociągnięciami węgla święty m a być źródłem nadziei 
na szczęśliwy powrót z pola walki. Ubezpieczony w ten sposób żołnierz mógł 
śmiało wyruszać na wojnę, nie lękając się zbytnio grożącej m u zewsząd śmierci. 
Do ogromnego posągu św. Krzysztofa o wysokości 28 stóp, który od 1413 roku 
stał w pobliżu zachodniego wejścia do katedry Notre Dame w Paryżu9, czy
ni Erazm ironiczną aluzję w dialogach Rozbicie okrętu (Naufragium) oraz Piel
grzymka w celach religijnych (Peregrinatio religionis ergo). W  pierwszym przypad
ku mowa o wiarołomnej obietnicy woskowego posągu dorównującego wielkością 
tem u paryskiemu, w drugim -  o braku faktycznego związku między wielkością 
statuy a jej cudownością. W  zbiorze rozmów, w którym wytworna łacina Teren - 
cjusza łączy się z groteską Lukiana, św. Krzysztof, najbardziej fikcyjny spośród 
wszystkich świętych Pańskich, pełni funkcję exemplum przestrzegającego czytel
ników przed źle pojętą dewocją.

Z tryptykiem wspomnianych wcześniej świętych mamy do czynienia w Po
chwale Głupoty (Morias enkomion, Paryż 1511), najbardziej satyrycznym i prze
śmiewczym z wszystkich dzieł Rotterdamczyka. Przemawiająca słowami Erazma 
Głupota wspomina o naiwnej ufności niektórych ludzi w niezawodną interwen
cję zmyślonych orędowników:

Tym znowu pokrewni są ci, co się noszą z głupią wprawdzie, ale dla nich przyjemną wia
rą [stultam persuasionem], że jeśli rzucą spojrzenie na jakiegoś wyrżniętego z kloca lub 
namalowanego polifemowatego Krzysztofa [ligneum aut pictum aliąuem Polyphemum 
Christophorum], to śmierć ich tego dnia nie spotka, albo że jeśli się posążkowi Barbary 
pokłonią wymrukując przepisaną formułkę, to wyjdą cało z bitwy, albo że jeśli takie
go a takiego dnia taką właśnie a taką świeczką i klepaniem takiego a takiego pacierza 
uczczą Erazma, to niedługo zostaną bogaczami. Na miejsce Herkulesa i jakby jakiegoś

8 Erazm z Rotterdamu, Sprawy wojenne, [w:] idem, Rozmowy potoczne, przeł., przedmową 
i przypisami opatrzyła M. Cytowska, Warszawa 1962, s. 19. Wszystkie frazy łacińskie ujęte w nawias 
kwadratowy pochodzą ode mnie.

9 Kolosalny posąg świętego Krzysztofa postawiony przez szambelana na dworze Karola VI 
Szalonego, Antoinea des Essarts, został usunięty z katedry w 1785 roku.
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drugiego Hipolita wynaleźli już sobie Jerzego. Niewiele brakuje, żeby się modlili do jego 
konia, którego już najpobożniej przybrali w rzędy i guzy [... ]10.

A kontynuując rozważania o niemal naturalnej skłonności duszy ludzkiej do łu 
dzenia się, oszukiwania samej siebie i snucia cudownych opowieści, dodaje:

Podobnie zobaczycie, że jeżeli o jakimś świętym więcej krąży poetycznych bajeczek 
[si quis sit divus fabulosior et poeticus, quod si exemplum requiris], jak na przykład 
o Jerzym albo Krzysztofie, albo Barbarze, to do niego się o wiele nabożniej ludziska 
modlą niż do Piotra czy Pawła, czy samego nawet Chrystusa. Ale nie o tym tutaj mowa11.

Głupota czyni przedmiotem swej krytyki wiarę sprowadzoną do pustych ge
stów i nic albo niewiele znaczącego rytuału. Pozbawiona trudu samodzielnego 
myślenia i wysiłku (z)rozumienia staje się bezbronna wobec jawnie błędnych in 
terpretacji czy fałszywych przekonań. Bez większego oporu daje się dlatego czę
sto uwodzić zmyślonym i nieprawdopodobnym narracjom. Opowieści te plenią 
się szczególnie w żywotach świętych, przekazujących wiadomości o ich licznych 
cudach i niezwykłych przeżyciach. Słowami Głupoty, nieświętej bynajmniej pa
tronki wszystkich bezkrytycznych wyznawców i czcicieli rzeźbionych bądź m a
lowanych świętych, upom ina się Erazm o prawdziwą i autentyczną pobożność 
chrześcijańską, przejawiającą się nie tyle w gestach, ile raczej życiu na miarę 
Ewangelii, urzeczywistniającym możliwie najpełniej naukę Chrystusa.

W  drugiej księdze podręcznika Filipa Melanchtona Podstawy retoryki (Ele- 
menta rhetorices, Wittenberga 1531)12 znalazły się przepisy dotyczące stylu i wy

10 Erazm z Rotterdamu, Pochwała Głupoty, przeł. E. Jędrkiewicz, wstęp M. Cytowska, Warszawa 
2000, s. 76- 77. Por. C.M.N. Eire, War Against the Idols: The Reformation of Worship from Erasmus 
to Calvin, Cambridge 1986, s. 37-45.

11 Erazm z Rotterdamu, Pochwała Głupoty, s. 83. O zabobonnym kulcie świętych pisał 
Erazm również w Enchińdionie (1501, Antwerpia 1503), krytykując fałszywą i płytką pobożność: 
„Niektórzy oddają cześć określonym świętym przy pomocy określonych obrzędów. Ten w określone 
dni pozdrawia Krzysztofa, ale nie inaczej niż patrząc na jego wizerunek. O cóż mu chodzi? A no, 
wmówił sobie, że tego dnia będzie bezpieczny od śmierci. Inny czci jakiegoś Rocha, ale dlaczego? 
Oto dlatego, iż wierzy, że ten chroni ciało przed zarazą. Inny mruczy jakieś tam specjalne modlitwy 
do Barbary albo Jerzego, żeby nie wpaść w ręce nieprzyjaciół. Ten pości na cześć Apolonii, żeby go 
nie bolały zęby. Tamten ogląda wizerunki świętobliwego Hioba, żeby nie dostać świerzbu”, Erazm 
z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przeł. J. Domański, 
przedmową poprzedził L. Kołakowski, Warszawa 1965, s. 105-106.

12 Korzystam z następującej edycji: Elementorum rhetorices libri duo, autore Philippo 
Melanchthone, Wittenberga 1532. W dalszej części odnotowuję tylko odpowiednią paginację. Por.
O. Berwald, Philipp Melanchthons Sicht der Rhetorik, Wiesbaden 1994; K. Meerhoff, The Significance 
of Philip Melanchthon’s Rhetoric in the Renaissance, [w:] Renaissance Rhetoric, red. P. Mack, 
Basingstoke 1994, s. 46-62; idem, Entre logique et littérature: autour de Philippe Melanchthon, 
Orléans 2001; P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric: 1380-1620, Oxford, NY 2011, s. 112-117.
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słowienia. Humanista poświęcił wiele miejsca w wykładzie nauki o tropach i fi
gurach retorycznych alegorii, rozmaitym formom mowy nie wprost i pełnionym 
przez nią funkcjom:

Alegoria (àXXiyyopia) nie znajduje się w słowie, ale w zdaniu, gdy pewną rzecz ozna
cza jakieś podobieństwo, jak „Nie rzucajcie pereł przed świnie” (Mt 7, 6). W żadnym 
słowie nie ma tu jakiegokolwiek tropu, lecz coś innego oznacza pod osłoną to po
dobieństwo. Alegoria tego rodzaju jest bowiem porównaniem, w którym wskazuje 
się coś podobnego, lecz nie wyraża się wyraźnie drugiej części porównania. Albo, by 
powiedzieć inaczej, alegoria jest okaleczonym entymematem. [...] Jeśli będzie częsta, 
uczyni mowę niejasną i niedorzeczną. Dlatego najgłupszymi są ci, którzy wszystko 
w Piśmie Świętym przemieniają w alegorie13.

Melanchton uczynił znakiem rozpoznawczym alegorii podobieństwo, zbliżając ją 
w ten sposób jeszcze bardziej do dwóch pokrewnych form językowych, porów
nania i metafory. Istotą tej figury jest bowiem wyraźne poróżnienie litery (sensu 
dosłownego) i figury (sensu ukrytego, niedosłownego, alegorycznego), które zna
komicie opisuje słynna formuła Kwintyliana: „coś innego w słowach, coś innego 
w znaczeniu” (Inst. orat. VIII.6.44)14. Wypowiedź alegoryczna posługuje się cza
sami trudno uchwytnym pojęciowo podobieństwem jako znakiem oznaczającym 
coś innego, jak w słowach Chrystusa o perłach rzucanych przed świnie (Mt 7 ,6)15. 
Tak rozumianą alegorię można uznać albo za skomplikowane i niepełne porów
nanie, pozbawione celowo jednego ze swych elementów, albo za rozbudowaną 
metaforę (metaphora continuata), nieograniczoną do pojedynczego tropu, ale 
tworzącą złożoną strukturę znaczeniową (obraz alegoryczny). Podkreślając ścisłe 
związki figuratywności z argumentacją, Melanchton proponuje swym uczniom

13 „ÄXXqyopia non est in verbo, sed in sententia, cum aliqua res significatur similitudine 
quadam, ut „Ne obiicias margaritum porcis”. Hic in nulla voce tropus ullus est, sed tecte aliud 
quiddam hac similitudine significavit. Nam àXXqyopîa eiusmodi est collatio, in qua simile 
ostenditur, nec tarnen additur expresse altera pars collationis. Seu ut dicam aliter, allegoria est 
mutilatum enthymema. [...] Si crebra fuerit, reddet orationem obscuram et ineptam. Itaque sunt 
ineptissimi, qui in sacris litteris omnia transformant in allegorias”, k. G2v.-G3.

14 Kwintylian, Inst. orat. VIII.6.44: „Allegoria, quam inversionem interpretantur, aut aliud 
verbis, aliud sensu ostendit, aut etiam interim contrarium”, „Alegoria, którą tłumaczą jako 
odwrócenie, ukazuje albo coś innego w słowach, coś innego w znaczeniu, albo coś niekiedy nawet 
przeciwnego”. Por. J. Abramowska, Alegoria i alegoreza w dawnej kulturze literackiej, [w:] Problemy 
odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 123-148; Ph. Robinson, Classical 
Theories of Allegory and Christian Culture, London 1981, s. 15-18; J. Whitman, Allegory: The 
Dynamics o f an Ancient and Medieval Technique, Oxford 1987, s. 8-9; M. Quilligan, The Language 
of Allegory: Defining the Genre, Ithaca-New York 1992, s. 13-24.

15 Warto przywołać ten biblijny werset w całości: „Nie dawajcie psom tego, co święte, 
i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie 
poszarpały” (Mt 7, 6).
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(i czytelnikom) dialektyczną interpretację alegorii. Co ciekawe, sięga przy tym 
po sugestywną metaforę „okaleczonego” (niedoskonałego) entymematu. Prze
kształca dzięki tem u formę wysłowienia w ogniwo zamykające następujący łań
cuch redukcji semantycznej: sylogizm -  entymemat (skrócony sylogizm) -  alego
ria (skrócony entymemat). Z powodu kondensacji znaczeń właściwej dla tropów 
i figur myśli możliwe staje się pominięcie nie tylko oczywistych (albo traktowa
nych jako oczywiste) przesłanek, ale także samego wniosku. Alegoria oznacza 
zatem podobieństwo wyrażone w figuratywnym skrócie, ograniczone do kilku 
powiązanych ze sobą słów, zamknięte w wieloznacznej figurze.

Melanchton, „obrońca retoryki przed filozofią” (określenie Paula Oska
ra Kristellera)16, wiedział doskonale, że alegoria nie ogranicza się wyłącznie 
do schematu retorycznego, ale określa również sposób lektury i interpretacji 
tekstu (alegoreza). Odkrycie na nowo herm eneutyki jako sztuki osadzonej 
w inwencji dialektycznej i elokucji retorycznej było niewątpliwie dziełem „na
uczyciela Germ anii”17. Techniczne i w dużej mierze ogólne uwagi o alego
rii oraz jej licznych odm ianach (ironia, sarkazm, zagadka, przysłowie, bajka) 
uzupełnił on rozważaniami o czterech sensach Pisma Świętego (De quattuor 
sensibus sacrarum litterarum ). Tworzą one autonom iczną względem wykładu 
nauki o figuratywności rozprawę dotyczącą podstawowych reguł herm eneuty
ki biblijnej. Melanchton wystąpił w niej z ostrą krytyką praktyki egzegetycznej 
średniowiecznych teologów:

Nauczali oni bowiem niedorzecznie, że są cztery sensy Pisma Świętego: dosłowny, tro- 
pologiczny, alegoryczny oraz anagogiczny. I każdy bez różnicy wers Pisma Świętego 
objaśniali na cztery sposoby. Tego zaś, że jest to błędne, można łatwo dowieść. Mowa 
rozszczepiona bowiem na tak wiele znaczeń staje się niejasna. Lecz te głupstwa wy
myślili ludzie niewykształceni, którzy nie trzymali się żadnej sztuki wymowy i uwa
żali, że Pismo Święte jest pełne figur, dlatego nie mogli sądzić właściwie o figurach. 
Zmuszeni byli z tego powodu wynaleźć jakąś nową retorykę [...]1S.

16 P.O. Kristeller, Renaissance Thought: The Classic, Scholastic and Humanist Strains, New York 
1961, s. 87.

17 Najpełniejsze omówienie związków hermeneutyki Melanchtona z tradycją retoryczną 
(Arystoteles, Cyceron, Kwintylian) przedstawiła K. Eden, Hermeneutics and the Rhetorical 
Tradition: Chapters in the Ancient Legacy and Its Humanist Receptions, New Haven 1977, s. 79-100.

18 „Quidam enim inepte tradiderunt quattuor esse scripturae sensus: literalem, tropologicum, 
allegoricum et anagogicum. Et sine discrimine omnes versus totius scripturae quadrifariam 
interpretati sunt. Id autem quam sit vitiosum facile iudicari potest. Fit enim incerta oratio, discerpta 
in tot sententias. Sed has nugas commenti sunt homines illiterati, qui cum nullam dicendi rationem 
tenerent et tarnen vidèrent scripturam plenam esse figurarum, non potuerunt apte de figuris 
iudicare. Itaque coacti sunt novam quandam rhetoricam comminisci [...]”, k. G3.
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Rekonstruując pojęcie alegorii na gruncie retorycznej nauki o formach wysło
wienia, hum anista próbował przywrócić m u pierwotne znaczenie zniekształco
ne przez autorów tropiących wszędzie ślady tego tropu. Uważał bowiem, że inter
pretację alegoryczną może rozwijać tylko ten, kto rozumie naturę i mechanizm 
działania figury podwójnego znaczenia. Bez znajomości podstaw elokucji tru d 
no o poprawne rozpoznanie struktur znaczących tekstu, a jeszcze trudniej o ich 
wartościowe poznawczo (etycznie) odczytanie. Z całą m ocą utalentowanego 
polemisty krytykował Melanchton wszelkie nadużycia interpretacyjne swoich 
czasów: marginalizację i porzucenie sensu dosłownego, koncentrację uwagi 
na znaczeniach ukrytych, wszechobecność wybujałej alegorezy, eksploatowanie 
aż do granic absurdu zasady poczwórnej wykładni Pisma Świętego („odmiana” 
każdego wersetu przez wszystkie poziomy semantyczne). Zwracał uwagę, że tro- 
pologię odnosi się niezgodnie z jej znaczeniem do obyczajów i filozofii m oral
nej, podczas gdy jest ona tylko inną nazwą dla wyrażenia tropicznego (figurate 
dictum ), czyli zbudowanego z tropów 19. Każdą wypowiedź alegoryczną trzeba 
w ten sposób uznać za tropologię. Regułę, którą hum anista proponuje swoim 
uczniom, m ożna nazwać hermeneutyczną brzytwą Melanchtona i zamknąć ją 
w następującym stwierdzeniu: nie mnożyć alegorii ponad konieczność. Choć 
niewysłowiona w ten sposób, była ona jednak obecna w myśleniu tych wszyst
kich interpretatorów świętych ksiąg (Orygenes, św. Hieronim, św. Ambroży, 
św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu), którzy punktem  wyjścia nawet najbardziej 
subtelnej egzegezy czynili zawsze sens dosłowny.

Elementarna znajomość retoryki, w tym przypadku nauki o alegorii i jej od
mianach, miała być w przekonaniu humanisty sposobem racjonalizacji alegorezy, 
sprowadzenia jej do jednego z wielu, lecz bynajmniej nie najważniejszego sposo
bu lektury. Interpretacyjne nadużycia dostrzegał on u autorów mnożących bez
krytycznie nowe znaczenia tekstu:

Bardziej niedorzeczni byli jednak nasi teologowie; aby jeszcze bardziej oddalić się 
od znaczenia gramatycznego, wymyślili oni oprócz alegorii anagogię, która odnosi 
daną rzecz do spraw niebieskich, tak że Jerozolima ma oznaczać historycznie miasto 
o tej nazwie, tropologicznie -  dobrze utworzoną wspólnotę, alegorycznie -  Kościół, 
anagogicznie -  życie wieczne, czyli niebieskie. I tym sposobem objaśniali wszystkie 
wersety na cztery sposoby dzięki cudownej przemianie, choćby nieraz dana wypo
wiedź stała w sprzeczności z tą przemianą. Przypominamy zresztą, że należy poszu
kiwać wszędzie jednej, pewnej i prostej myśli zgodnie z przepisami gramatyki, dia- 
lektyki i retoryki. Mowa bowiem, która nie zawiera ani jednej prostej myśli, niczego

19 „Atque hic etiam in nomine erratum est, nam tropologia in genere significat figurate dictum, 
nec significat sermonem de moribus. Nam TpÓ7to<; hic non significat mores, sed vocem versam 
a nativa significatione ad vicinam”, k. G3v.
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pewnego nie uczy. Jeśli pojawią się w niej figury, nie muszą być one podporządkowa
ne wielu znaczeniom, lecz zgodnie ze zwyczajem językowym jakiejś jednej myśli, któ
ra powinna pasować do pozostałych rzeczy, o których mowa. I w tym celu obmyślona 
została ta nauka o figurach i całej sztuce wymowy dla młodzieńców, abyśmy nauczyli 
się sądzić o języku i wybierać jakąś jedną i pewną myśl z jakiejkolwiek mowy20.

Nieumiejętna interpretacja alegoryczna, oparta na błędnym wyobrażeniu o dzia
łaniu alegorii, sprowadza na tekst wieloznaczność, zaciemniającą nawet jego sens 
dosłowny (gramatyczny). Tak dzieje się często w przypadku anagogii, łączonej 
niesłusznie zdaniem Melanchtona z rozważaniami eschatologicznymi. Tymcza
sem zgodnie z etymologią, odsyłającą do sposobu życia i obyczajów, należy uznać 
ją za rodzaj alegorii (jak u Dionizego Pseudo-Areopagity), zawierającej pewne po
uczenia moralne. Swą hermeneutykę biblijną budował humanista na fundamencie 
przepisów trzech sztuk słowa: gramatyki, dialektyki i retoryki. Miała być ona po
nadto silnie związana w praktyce dydaktycznej z metodą „miejsc wspólnych”, two
rzenia na własny użytek katalogu uporządkowanych (alfabetycznie, tematycznie, 
problemowo) toposów nauki chrześcijańskiej (przykładowo łaska, pokuta, króle
stwo Chrystusa, modlitwa, uczynki miłosierdzia)21. Wybierając z danej mowy jed
ną prostą -  często tylko pozornie -  myśl, uczeń odczytywał ją alegorycznie, rozwi
jał osnutą wokół niej interpretację, a „oswojoną” w ten sposób alegorię zapisywał 
w swojej książce „miejsc wspólnych”. Dzięki wiedzy o działaniu tropu i sposobach 
lektury mógł uniknąć owej potwornej metamorfozy sensu, w trakcie której nie
wykształcony retorycznie czytelnik, zwiedziony pozornie tylko nieograniczonymi 
możliwościami figury, dopuszczał się gwałtu na literze tekstu.

20 „At nostri theologi fuerunt ineptiores, qui ut longius etiam a sententia grammatica 
discederent, ultra allegoriam finxerunt anagogen, quae transferret rem ad caelestia, ut Ierusalem 
historiée significet urbem eius nominis, tropologice rempublicam bene consititutam, allegorice 
Ecclesiam, anagogice vitam aeternam, seu caelestem. Et hoc modo omnes versus prodigiosa 
metamorphosi quadrifariam interpretabantur, quantumvis interdum dictum aliquod repugnaret illi 
metamorphosi. Caeterum nos meminerimus unam quandam ac certam et simplicem sententiam 
ubique quaerendam esse iuxta praecepta grammaticae, dialecticae et rhetoricae. Nam oratio, quae 
non habet unam ac simplicem sententiam, nihil certi docet. Si quae figurae occurrent, hae non 
debent multos sensus parere, sed iuxta consuetudinem sermonis unam aliquam sententiam, quae 
ad caetera quadret, quae dicuntur. Et ad hunc usum haec puerilis doctrina de figuris et omni ratione 
dicendi reperta est, ut discamus iudicare de sermone et unam aliquam ac certam sententiam ex 
qualibet oratione colligere”, k. G3v-G4.

21 „Semper autem versabitur allegoria in sacris litteris intra locos praecipuos doctrinae 
christianae. Refertur enim ad regnum Christi, ad poenitentiam, ad gratiam, ad fidem in Christum, 
ad doctrinam de cruce, ad orationem, ad officia charitatis. Nam in his rebus acquiescit mens 
Christiana. Neque enim restât alia melior doctrina quaerenda. Quare nihil opus est allegoria, ubi 
Prophetae claras promissiones de Christo tradunt, aut claras sententias de fide, de poenitentia, de 
cruce, de officiis charitatis”, k. G5v.-G6.
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Pośród licznych postaci alegorii umieścił Melanchton również bajki i fabuły 
mityczne, pozwalające uczniom zgłębiać i rozwijać trudną sztukę interpretacji:

Wśród rodzajów alegorii można wyliczyć bajki; do tego rodzaju należą [opowieści] 
Ezopa. Także opowieści poetów, jak Cyklopi u Homera, którzy oznaczają alegorycz
nie ludzi nieokrzesanych; zajmowali się oni na owym wybrzeżu rabunkiem. Potworna 
wielkość ciała odpowiadała ich nieokrzesanym i dzikim obyczajom. Oko, jak sądzę, 
oznaczało rodzaj hełmu, który tworzono kiedyś w ten sposób, aby miał jedno jakby 
okienko na czole. Ten rodzaj objaśnienia nazywają mitologią (pi)0oXcrylav). Nie bę
dzie zaś bezużyteczne przedstawianie czasami takich opowieści młodzieńcom w celu 
wyostrzenia i ćwiczenia ich umysłów22.

Aby dać swoim wychowankom przykład alegorezy mitu, przywołuje opowieść
0 Cyklopach, jednookich olbrzymach, z których najbardziej znany był Polifem, 
syn Posejdona i nimfy Toosy, oślepiony podstępem przez Odyseusza (Odyseja 
XIII.738-897). Wykładnią Melanchtona23, prostą i dość schematyczną, rządzi na
stępująca reguła hermeneutyczna: widzialny znak odsyła wprost do niewidzialnej 
rzeczywistości; litera otwiera drogę do interpretacji nieliteralnej (alegorycznej). 
Brzydocie monstrualnie wyolbrzymionego i ociężałego ciała odpowiada dzikość
1 surowość obyczajów („brzydota” duchowa), dzięki czemu Cyklop stał się do
skonałą figurą barbarzyńcy, człowieka pozbawionego znajomości Ewangelii, fi
lozofii moralnej i kultury humanistycznej. Zamieszczenie tej interpretacji m itu 
przekazanego przez Homera w podręczniku wymowy adresowanym do uczniów 
nabrało jeszcze jednego znaczenia. Pozwalało bowiem połączyć autorowi wykład 
reguł sztuki rozumienia i przemawiania z łagodną perswazją pedagogiczną, reali
zowaną w postaci zachęty (protreptyku) do dobrego i uczciwego życia.

Alegoryczna interpretacja narracji o nieokrzesanych Cyklopach stanowiła 
wstęp do znacznie bardziej rozbudowanej opowieści o Krzysztofie24, chrześcijań
skim Polifemie:

22 „Possunt inter allegoriae species et apologi numerari, cuiusmodi sunt Aesopi. Item fabulae 
poetarum, ut apud Homerum Cyclopes, qui significant allegorice homines barbaros, qui in illo 
littore exercebant latrocinium. Monstrosa corporis moles convenit barbaris et feris moribus. Oculus 
opinor significabat formam galeae, quae olim ita fiebat, ut unam in fronte tamquam fenestram 
haberet. Hoc genus interpretationis vocant pu0oA.oyiav. Neque vero inutile fuerit interdum 
proponere talia argumenta adolescentibus ad acuenda et exercenda ingenia”, k. Hv.

23 O lekturze i interpretacji epizodów z eposów Homera w podręcznikach Melanchtona pisze 
szczegółowo Ann Moss, Truth and Fiction: Melanchthon as a Medium for Change, [w:] Melanchthon 
und Europa, red. G. Frank, K. Meerhoff, Stuttgart 2002, s. 255-267 (przedruk w nieco rozszerzonej 
postaci: eadem, Renaissance Truth and the Latin Language Turn, Oxford 2003, s. 247-254).

24 Opowieść ta została zamieszczona w całości jako exemplum w słynnym kompendium 
Andrzeja Hondorfa i Filipa Lonicera, Theatrum historicum illustrium exemplorum ad honeste, pie, 
beateąue vivendum..., Frankfurt nad Menem 1575, s. 228.
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Myślę, że w tym celu wymyślono na początku obraz Krzysztofa, który oznacza na
uczyciela Ewangelii, ponieważ niesie Chrystusa, aby pokazać Go innym ludziom. 
Trzeba zatem, aby wielka siła ducha była w takim mężu. Maluje się z tego powodu 
ogromną masę ciała, ponieważ nauczyciel Ewangelii musi znosić ogromne niebezpie
czeństwa; i ten bohater idzie bowiem przez morze pośród fal i wszędzie dookoła niego 
pływają różne potwory grożące mu śmiercią. Chłopiec, którego niesie, jest mały, po
nieważ potęga Chrystusa wydaje się często bardzo mała; posłannicy trudzą się i nara
żają na niebezpieczeństwo, i nie widać, aby otrzymywali pomoc od Boga. I Krzysztof 
skarży się, że ten ciężar jest niezwykły. Sam chłopiec przygniata tragarza. Sam Bóg 
zdaje się bowiem często przeciwnym i rozgniewanym; niepokoi pobożnych i dopro
wadza ich prawie do rozpaczy. W tym czasie ten Polifem prostuje się jednak i podpie
ra jakąś gałęzią, to znaczy święci podpierają się i pokrzepiają w trudnościach słowem 
Bożym. I ta gałąź, wcześniej wyschnięta, zaczyna później kwitnąć. Nauka rodzi bo
wiem wiele dobrych owoców, ocala nauczyciela i Kościół, chociaż bezbożni uważają, 
że nauka jest próżna i bezużyteczna. Na morskim brzegu idzie zaś przodem pustelnik 
z lampą. Oznacza on Proroków, którzy przed narodzeniem Chrystusa przepowiadali 
Go, a nas umacniają swoim świadectwem. Nie zabraknie więc pobożnym pokarmu, 
mimo że bezbożni wszędzie pragną, aby zostali zgubieni; niesie dlatego ze sobą chleb 
i rybę w torbie. Widzisz, jak odpowiednio wyrażono w tym obrazie, jaki jest i co po
winien znosić chrześcijanin, a zwłaszcza nauczyciel Ewangelii. Słusznie zatem obraz 
ten jest szanowany i malowany we wszystkich świątyniach, nie aby czczony był z po
wodu przesądu, lecz aby przypominał nam o naszych niebezpieczeństwach25.

Melanchton przekształcił starożytną fabułę we współczesne exemplum. Zgod
nie z tradycją patrystyczną schrystianizował pogański mit, otwierając zamknię
tą strukturę narracyjną na nowe znaczenia. Odmalował pędzlem swej wymo
wy alegoryczny obraz Krzysztofa, uniwersalną figurę dobrego chrześcijanina, 
a zwłaszcza nauczyciela Ewangelii. Dostarczył w ten sposób uczniom retoryki

25 „Ad hunc usum arbitror initio Christophori imaginem confictam esse, quae significat 
doctorem Evangelii, is enim Christum gerit monstrandum aliis hominibus. Oportet autem in 
tali viro magnum animi robur esse. Ideo pingitur magna corporis moles, nam infinita pericula 
subeunda sunt docenti Evangelium, quare et iste heros per mare ac medios fluctus incedit et 
undique circum eum natant variae beluae minantes ei exitium. Puer quem gerit exiguus est, nam 
potentia Christi aliquando perexigua videtur, laborant et periclitantur Apostoli, nec videntur 
adiuvari a Deo. Et quaeritur Christophorus inusitatum pondus esse. Puer ipse opprimit baiulum. 
Saepe enim Deus ipse videtur adversari ac irasci et terret pios ac paene ad desperationem adigit. 
Interim tarnen erigit se Polyphemus iste ac sustentât se quadam arbore, hoc est sancti in terroribus 
sustentant et erigunt se verbo Dei. Et ilia arbor primum arida, postea florere incipit. Nam doctrina 
parit multos bonos fructus, servat et doctorem et Ecclesiam, quamquam impii iudicant doctrinam 
inanem et inutilem esse. Praeit autem in littore senex cum lychno. Is significat Prophetas, qui ante 
Christum natum de eo vaticinati sunt et testimonio suo nos confirmant. Neque vero deest victus piis 
tametsi impii ubique cupiant eos perditos esse, ideo secum in pera piscem ac panem gerit. Vides, 
quam apte in hac pictura significatum sit, qualem esse et quid sustinere Christianum ac praecipue 
doctorem Evangelii oporteat. Merito igitur laudata est imago et in omnibus picta templis, non ut 
per superstitionem coleretur, sed ut nos admoneret nostrorum periculorum”, k. H2-H2v.
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znakomitego przykładu praktycznego wykorzystania teoretycznych przepisów 
dotyczących alegorii. Jak wygląda alegoreza w wydaniu nauczyciela retorycznie 
zorientowanej hermeneutyki? Czy na podstawie przywołanej opowieści o Krzysz
tofie można zrekonstruować modi legendi Melanchtona? Zaproponowana przez 
humanistę interpretacja przebiega dwufazowo. Najpierw wydobywa on z danej 
narracji pewną myśl ogólną, identyfikowaną z sensem globalnym tekstu: Krzysz
tof wyobraża figuratywnie nauczyciela Ewangelii. Następnie odczytuje wybrane 
epizody opowieści, tworzące detale powstającego na oczach czytelników obrazu 
(wielkość ciała bohatera, mały chłopiec na jego ramionach, laska w ręku), zgod
nie z przyjętą wcześniej wykładnią. Dlatego potwornie wyolbrzymione, ociężałe 
ciało, które w micie o Cyklopach oznaczało prymitywizm i obskurantyzm, nabie
ra teraz nowego, bardziej neutralnego znaczenia. Siła i tężyzna fizyczna na m ia
rę Herkulesa odpowiada cnotom duchowym: dzielności, wytrwałości w znosze
niu przeciwności, poświęceniu sprawie głoszenia Ewangelii. Można powiedzieć, 
że alegoreza przyjmuje tu  postać (re)transkrypcji czytanego tekstu, przepisania 
całej albo prawie całej opowieści na nowo. Trzeba ponadto pamiętać, że Me
lanchton „czyta” i interpretuje obraz (imago) Krzysztofa, mając zapewne przed 
oczami konkretne wyobrażenie świętego. Artystyczne przedstawienia „Niosącego 
Chrystusa”, oparte na utrwalonym w wyniku ciągłej repetycji schemacie ikono
graficznym (olbrzym niosący na ramionach chłopca), mógł oglądać w którymś 
z kościołów w Tybindze, Heidelbergu, Wittenberdze albo Lipsku. Humanista 
stworzył zatem alegoryczną ekfrazę, w której słowo i obraz, odpowiednio prze
tworzone interpretacyjnie, wyrażają figuratywnie dokładnie tę samą prawdę.

Wyobrażenie Krzysztofa okazało się na tyle sugestywne i skuteczne perswazyj
nie, że Melanchton posłużył się nim  w Apologii Wyznania Augsburskiego (w roz
dziale o wzywaniu świętych), jednej z głównych ksiąg wyznaniowych luteranizmu:

Wszystkie wymysły posągów i obrazów przechodzą jednak zmyślone opowieści 
o świętych, które przekazywano publicznie z wielką powagą. Barbara prosiła w czasie 
tortur o przywilej, aby nikt wzywający jej nie umarł bez Eucharystii. Inny [święty] 
odczytywał codziennie cały Psałterz, stojąc na jednej nodze. Pewien mąż roztropny 
namalował Krzysztofa, aby oznaczał przez alegorię, że wielka siła ducha musi być 
w tych, którzy niosą Chrystusa, to znaczy nauczają Ewangelii albo ją wyznają, ponie
waż muszą znosić największe niebezpieczeństwa. Następnie głupi mnisi nauczyli lud 
wzywać Krzysztofa, jakby taki Polifem kiedykolwiek istniał26.

26 Apologia Confessionis, Frankfurt nad Menem 1551, k. M3v: „Et tamen omnium statuarum 
atque picturarum portenta superant fabulosae historiae de sanctis, quae magna auctoritate publice 
tradebantur. Barbara petit inter tormenta praemium, ne quis invocans ipsam moriatur sine 
Eucharistia. Alius totum Psalterium, stans pede in uno, quotidie recitavit. Christophorum pinxit 
aliquis vir prudens, ut significaret per allegoriam magnum oportere robur animi esse in his, qui
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Ostrze reformacyjnej krytyki kultu świętych wymierzone było w oddawanie im 
czci należnej wyłącznie Bogu. Są oni, jak przekonywał humanista, wzorem wiary 
i poszczególnych cnót do naśladowania przez wiernych. Liczne opowieści o ich 
życiu, oparte często na mało istotnych epizodach, dokonanych cudach i niezwy
kłych wydarzeniach przypominały zdaniem Melanchtona „historię prawdziwą” Lu- 
kiana z Samosat, satyrę pełną fantastyki, ironii, stylistycznego pastiszu i groteski. 
Pod względem prawdziwości (prawdopodobieństwa) nie różniły się niczym od m i
tów Homera albo bajek Ezopa. Zamiast uczyć pobożności i zachęcać do mężne
go wyznawania wiary zatrzymywały niepotrzebnie uwagę słuchaczy (czytelników) 
na niezwykłości i cudowności przedstawianych zdarzeń. Mówiąc inaczej, niepraw
dopodobną fikcją przesłaniały prawdziwą naukę chrześcijańską. Podobne zmyśle
nie dało początek opowieści o Krzysztofie. Obraz Polifema niosącego na ramio
nach chłopca, oznaczający alegorycznie dobrego chrześcijanina albo nauczyciela 
Ewangelii, działał tak silnie na wyobraźnię wiernych, że powołali go oni z czasem 
do istnienia, traktując jako postać historyczną z pierwszych wieków chrześcijań
stwa. Zaczęli wzywać jego imienia. Jak wiadomo, legendy nie wymagały nigdy 
wnikliwego i uważnego studiowania źródeł, weryfikacji różnych wersji wydarzeń. 
Figura „Niosącego Chrystusa” przyoblekła się w ten sposób w ciało konkretnego 
świętego, który chodził kiedyś po tej ziemi. Uległa ożywieniu i pełnej personifika
cji. Mit przekształcił się tym samym w rzeczywistość historyczną, a alegoria utra
ciła swe alegoryczne znaczenie (literalizacja). I chociaż (św.) Krzysztof był zmyślo
ny, nieprawdziwy oraz figuratywny, to stał się równoprawnym przedstawicielem 
wspólnoty świętych Pańskich, u  których poszukiwano pomocy i wstawiennictwa.

Jako herm eneuta znający doskonale reguły retoryki i orędownik racjonalizacji 
teologii Melanchton nie mógł zgodzić się na kanonizację bohatera fikcji literac
kiej; przypisania m u faktycznego istnienia i potraktowania na równi z Aposto
łami i męczennikami za wiarę. Gdyby na to pozwolić, można by bez większych 
przeszkód oddawać cześć Cyklopom, prosić ich o wsparcie w chwilach słabości 
i zanosić przed ołtarze wołanie: „Św. Polifemie, módl się za nami!” Aby unik
nąć takiej jawnej niedorzeczności, wystarczy zdaniem humanisty przywrócić 
Krzysztofowi pierwotne znaczenie alegoryczne, niesłusznie zapomniane i po 
twornie zniekształcone w późniejszych interpretacjach, które narosły przez wieki 
wokół tego nośnego semantycznie i symbolicznie obrazu. Figurę, zwłaszcza tak

ferrent Christum, hoc est, qui docerent Evangelium, aut confiterentur, quia necesse sit subire 
maxima pericula. Deinde stolidi monachi apud populum docuerunt invocare Christophorum, 
quasi talis Polyphemus aliquando extitisset”. Por. R. Kolb, For All the Saints: Changing Perceptions 
of Martyrdom and Sainthood in the Lutheran Reformation, Macon 1987; C.P. Heming, Protestants 
and the Cult of the Saints in German-Speaking Europe, 1517-1531, Kirksville 2003, s. 90-92; 
S. Cavallotto, Santi nella Riforma: da Erasmo a Lutero, Roma 2009, s. 81-84,139-140.
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wyrazistą jak alegoria, trzeba bowiem odczytywać figuratywnie (niedosłownie). 
Znajomość mechanizmu retorycznego alegorii i głównych zasad lektury alego
rycznej otwierała przed Krzysztofem drogę powrotną do bezpiecznej przystani 
fikcji literackiej, którą musiał opuścić z powodu wrzucenia go przez nieuważnych 
hermeneutów w obcy m u świat historycznej faktyczności.

Melanchton, „egzegeta retoryczny” (arcytrafne określenie Ann Moss), zna
jąc doskonale reguły figuratywności, przywrócił Krzysztofowi postać figury, ale
gorii, w zależności od kontekstu, albo dobrego chrześcijanina, albo nauczyciela 
Ewangelii. Przypomniał, że nauka Chrystusa będąca głównym źródłem jego siły 
i męstwa ocala w chwili niebezpieczeństwa zarówno głosiciela Dobrej Nowiny, 
jak i całą wspólnotę wiernych. Sprawia -  mówiąc obrazowo -  że wyschnięta gałąź 
pokrywa się rozkwitającymi kwiatami. Dzięki lekturze retorycznej i interpreta
cji alegorycznej Melanchton ocalił w pewien sposób Krzysztofa dla zreformowa
nej doktryny chrześcijańskiej. Niezwykle obrazowa figura nauczyciela Ewangelii 
wrosła zbyt głęboko w myślenie humanisty o edukacji i pedagogice, aby mógł ją 
łatwo przekreślić. Dlatego rozprawiając się z mitami narosłymi wokół tego ale
gorycznego obrazu, sam jako wykładowca hermeneutyki retorycznej stawał się 
utalentowanym naśladowcą Krzysztofa (alter Christophorus).

W  skrytej zakrytości

W  dziesiątym rozdziale („kapitulum”) trzeciej księgi Żywota człowieka poczciwe
go (Kraków 1567/1568) Mikołaj Rej występuje w roli nauczyciela trudnej, praw
dziwie stoickiej sztuki niedziwowania się „dziwnym sprawom Pańskim”. Dwa roz
winięte przez niego obrazy alegoryczne (wzburzone morze i spróchniały domek) 
wyrażają prawdę o powszechnej niestałości i zmienności rzeczy. Kontrapunktem 
dla tej wizji rzeczywistości ma być postawa chrześcijańskiej nadziei i stałości wy
obrażona pod postacią (figurą) Krzysztofa:

A bądź jak on Krysztofor, co go starzy ludzie malowali, chociaj go nigdy nie było, tyl
ko tym figurując dobrego, stałego a cnotliwego człowieka, wielki a stały we wszytkich 
sprawach swoich. Podpierajże się mocnym drzewem stałości swojej a noś Krystusa nie 
tylko na ramionach swoich, ale ustawicznie i w sercu swoim. A niech ci świeci usta
wicznie pustelnik u brzegu twojego oną wdzięczną laterniczką, to jest prawdziwym 
słowem Pańskim, które ma być zawżdy jako jasna pochodnia przed oczyma twoimi, 
abyś nie zbłądził do brzegu swego. A brni bezpiecznie, a płyń bezpiecznie do tego 
portu obiecanego swojego27.

27 M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprać. J. Krzyżanowski, BN I 152, Wrocław-Warszawa- 
Kraków 2003, t. II, s. 612.
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Rej, podobnie jak wcześniej Melanchton, przepisuje na nowo słynny epizod 
z legendy o Krzysztofie, odwołując się zarówno do opowieści hagiograficznych, jak 
i dobrze znanych sobie malowideł. Dzięki tej renarracji, inspirowanej jednocześnie 
słowem i obrazem, tworzy własne przedstawienie postaci „Niosącego Chrystusa”. 
Jest ono częścią znacznie bardziej rozbudowanej konstrukcji alegorycznej28, podpo
rządkowanej wytrwałemu zmierzaniu do bezpiecznej przystani i płynięciu do za
pewniającego schronienie portu. Może dlatego pełnić funkcję plastycznego exem- 
plum, które z jednej strony amplifikuje (rozwija i uzupełnia) argument na rzecz 
konieczności zachowania stałości ducha w obliczu nieuniknionego, z drugiej zaś 
pogłębia go figuratywnie w wyniku konstytutywnego dla tropu „mówienia czegoś 
innego w słowie, czegoś innego w znaczeniu” zwielokrotnienia metafor (kontynua
cja metaforyczna). Autor osiąga w ten sposób interesujący z punktu widzenia reto
ryki efekt alegorii w alegorii, umieszczenia jednej struktury pojęciowo-językowej 
w drugiej, bardziej elastycznej semantycznie. Mówiąc nieco inaczej, kilka powią
zanych ze sobą metafor oplatających centralną figurę (Krzysztofa) zostało zanurzo
nych w zarysowanym ogólnie na samym początku obrazie alegorycznym.

Przyjrzyjmy m u się teraz uważniej. Rej rozpościera przed oczami czytelnika 
obraz morza wstrząsanego nieustannie burzami. Na nim  płynie do portu zba
wienia w małej łódce człowiek poczciwy. Podczas tej podróży morskiej czyhają 
na niego liczne niebezpieczeństwa: gwałtowne wiatry, wiry morskie, wystające 
skały, Scylle, a nawet Syreny -  najpierw usypiające podstępnie żeglarzy przyjem
nie brzmiącym śpiewem, a następnie przewracające ich okręty. Mityczne śpie
waczki są dla Reja podobnie jak dla Odyseusza figurą sprowadzenia z obranego 
kursu na manowce, uśpienia czujności marynarza i zapomnienia o celu wędrów
ki. Oznaczają wszystkich fałszywych nauczycieli, którzy zwodzą innych swą 
atrakcyjną retorycznie, lecz nieprawdziwą nauką29. Ten dynamiczny, choć nieco 
schematyczny w swym uszczegółowieniu, obraz stanowi ramę alegorycznej nar
racji o Krzysztofie. Wyznacza bowiem dla niej zarówno główne kierunki obrazo
wania metaforycznego (brzeg morski, płonąca pochodnia, bezpieczny port), jak 
i sposoby lektury oraz interpretacji (meta-alegoria).

Podobnie jak czołowi reformatorzy religijni XVI wieku Rej nie m a żadnych wąt
pliwości w sprawie istnienia tajemniczego męczennika o imieniu Krzysztof0. Dlate

28 J. Pelc, Rola emblematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja, 
„Pamiętnik Literacki” LX (1969), z. 4, s. 65-101.

29 Por. W. Ryczek, Zafarbowane słówka krasomędrków. Mikołaj Rej o sztuce barwienia słów, 
„Napis” XXI (2015), s. 27-30.

30 O poglądach Reja na kult świętych: M. Włodarski, Mikołaj Rej jako pisarz reformacyjny, 
„Ruch Literacki” 50, 6 (2009), s. 451-462. Por. także Z. Nowak, Mikołaja Reja literacka służba 
reformacji, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XV (1970), s. 52-54; J.T. Maciuszko, Mikołaj Rej. 
Zapomniany teolog ewangelicki zX V I w., Warszawa 2002, s. 560-561.
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go stwierdza dość kategorycznie, że go nigdy nie było. Kwestia ta nie jest jednak tak 
prosta i oczywista, jak chciałby tego autor. Negacja faktyczności (historyczności) 
danej postaci nie wyklucza automatycznie możliwości jej zaistnienia w tekstowym 
świecie. Rej wiedział o tym doskonale, przeciwstawiając Syrenom „świata tego” 
Krzysztofa, uosobienie stałości, duchowej mocy i pokornego zawierzenia Bogu. 
Kim są owi „starzy ludzie”, którzy malowali zmyśloną postać z taką nabożnością? 
W  reformacyjnym dyskursie wyrażenie to może oznaczać chrześcijan z pierwszych 
wieków po Chrystusie, którzy powołali do istnienia figurę dobrego i doskonałego 
moralnie człowieka. Co ciekawe, ludzie z dawnych czasów znali doskonale reguły 
alegorii i alegorezy, dlatego Krzysztof pozostał dla nich na zawsze postacią fikcyjną. 
Nikomu nie przyszło do głowy, aby przypisywać m u realne istnienie albo odda
wać cześć należną tylko Bogu. Wraz z upływem czasu ta prawda zatarła się jednak 
w świadomości wiernych. Mityczny Krzysztof utracił swój alegoryczny (figuratyw
ny) charakter i stał się świętym męczennikiem Pańskim.

Postępując śladem wielkich reformatorów religijnych, Rej przywraca m u postać 
figury (alegorii). Z nieistniejącego świętego tworzy na powrót alegoryczne wyob
rażenie dobrego i cnotliwego chrześcijanina przeciwstawiającego się swą stałością 
i niezmiennością ducha niestałemu i zmiennemu światu. Nagłowiczanin rozwija 
opowieść o Krzysztofie w ramach alegorii o żeglowaniu po wzburzonym morzu 
doczesności. Zakotwicza ją więc w bardziej schematycznie zarysowanym obrazie 
alegorycznym dzięki podobieństwu podsuwającemu nowe skojarzenia. Krzysztof 
pojawia się w towarzystwie przewodnika (pustelnika), który niesie na brzegu po
chodnię Ewangelii, najbardziej wiarygodnego zapisu nauki Chrystusa. Oświeca nią 
mroki spowijające morskie odmęty i wskazuje bezpieczną drogę do portu zbawie
nia. Upewnia wątpiących żeglarzy w słuszności obranego kursu, zachęcając do roz
winięcia żagli, wypłynięcia na głębię i wytrwałego zmierzania do celu.

Krzysztof występuje zatem w roli bohatera alegorii ramowej (przewodnik 
pewny do nieba), pozostając jednocześnie centralną figurą opowieści o nosze
niu Chrystusa (wzór dobrego człowieka). Podobnie jak wcześniejsza narracja 
rozpada się ona na mniejsze elementy znaczące, interpretowane konsekwentnie 
alegorycznie (wielkość ciała, laska w ręku, sposób noszenia Chrystusa, pustelnik 
na brzegu, zapalona pochodnia). Alegorezą Reja rządzi mechanizm retoryczny 
opisany precyzyjnie przez Melanchtona -  ogólna myśl nadaje znaczenie pozosta
łym częściom obrazowego przedstawienia. Olbrzymie ciało oznacza zatem wiel
kość duchową wierzącego, laska w ręku -  stałość w myśli, słowie i czynie, sposób 
noszenia Chrystusa -  nie tyle silne ramiona, ile przede wszystkim czyste serce, 
pustelnik -  kaznodzieja uczący prawd Ewangelii, zapalona pochodnia -  światło 
słowa Bożego. Wszystkie te elementy układają się w spójną narrację o dobrym 
w postępowaniu i stałym w przekonaniach uczniu i naśladowcy Chrystusa.
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W  rozmaitych przedstawieniach św. Krzysztofa (malowidła ścienne, drzewo
ryty, miedzioryty, ryciny, obrazy) ukazywano go najczęściej jako olbrzyma z laską 
w ręku niosącego na ramionach chłopca w czasie przeprawy przez wzburzoną 
rzekę. Zmieniało się jednak, jak zauważył Stanisław Tomkowicz, jego otoczenie, 
podlegając w zależności od pomysłowości danego autora mniejszemu bądź więk
szemu uszczegółowieniu:

Na obrazach i rycinach odnośnych fantazja artystów dośpiewywała różne motywy, ma
jące bliżej określać zajęcie świętego, jego mieszkanie, krajobraz, wśród którego wykony
wał swój zawód. Przedstawiano go jako olbrzyma, kroczącego przez wodę i uginającego 
się pod ciężarem dziecięcia, które dźwigał na barkach. Ręką wspierał się na sośnie lub 
palmie, jakby na kiju pielgrzymim. W głębi widać było chatkę pustelnika, a ten pustel
nik czasem stał nad brzegiem rzeki i latarką lub pochodnią przyświecał Krzysztofowi. 
Niekiedy obok chatki dodawano kapliczkę, a nad rzeką malowano także młyn. [...] 
Zdarzało się, że artyści szli jeszcze dalej w rozwijaniu szczegółów, już całkiem rodzajo
wych. I tak dla silniejszego scharakteryzowania żywiołu wodnego, malowali lub ryso
wali nad brzegiem rzeki owego pustelnika legendy łowiącego ryby na wędkę31.

Jeśli potraktować alegoryczną deskrypcję Reja jako ekfrazę, to otrzymujemy przed
stawienie (św.) Krzysztofa z chłopcem na ramionach i pustelnikiem w tle niosącym 
latarnię. Melanchton, jak pamiętamy, odmalował piórem identyczny obraz, choć 
inaczej rozwinięty alegorycznie (Krzysztof -  niestrudzony nauczyciel Ewangelii, 
eremita -  zapowiedzi i świadectwa proroków). Można przypuszczać, że właśnie 
to wyobrażenie chrześcijańskiego Polifema cieszyło się w XVI wieku dużym zainte
resowaniem. Świadczy o tym chociażby znany drzeworyt Albrechta Diirera Święty 
Krzysztof niosący Dzieciątko Jezus (1511)32, dla którego opis Melanchtona albo Reja 
mógłby stanowić ekfrazę. Gwałtowny wiatr rozwiewa na tym obrazie płaszcz ol
brzyma i szatę siedzącego na jego barkach chłopca. Oczy obu postaci spoglądają 
w rzekę, w której ciało Reprobusa zanurza się coraz głębiej. Dzieciątko opiera prawą 
rękę na głowie przewoźnika, a lewą podnosi w geście błogosławieństwa. Na brzegu 
stoi pustelnik, milczący świadek cudownego zdarzenia, podpierając się laską. Jego 
głowę osłania kaptur. W  prawej ręce trzyma zapaloną latarnię. Dürer uchwycił

31 S. Tomkowicz, Obrazy św. Krzysztofa..., s. 236.
32 L. Silver, Christ-Bearer: Dürer, Luther, and St. Christopher, [w:] Essays in Northern European 

Art Presented to Egbert Haverkamp-Begemann on His Sixtieth Birthday, red. A.M. Logan, Doornspijk 
1983, s. 239-244. Odwołując się do kazania Lutra z 16IV 1530 roku, w którym reformator powiązał 
Krzysztofa z alegorycznym przedstawieniem dobrego chrześcijanina, badacz stawia tezę, że 
zainteresowanie Diirera tą postacią związane było z jego przejściem na luteranizm. Do tego tematu 
norymberski malarz powrócił w 1521 roku, ukazując w statyczny sposób Krzysztofa z Dzieciątkiem 
podczas przeprawy przez rzekę. Na jej brzegu stoi w oddali pustelnik bez kaptura z zapaloną 
pochodnią w prawej ręce (w lewej trzyma laskę).
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znakomicie moment przejścia, rozumianego dosłownie (przekroczenie rzeki) i ale
gorycznie (przemiana „Odrażającego” w „Niosącego Chrystusa”)33.

„Starzy ludzie” malowali Krzysztofa, aby przedstawić pod postacią alegorii (fi
gur atywnie) dobrego i cnotliwego człowieka, chrześcijanina. Użyte w tym miej
scu słowo „figurować” pochodzi ze słownika hermeneutyki biblijnej Reja. Poja
wia się wielokrotnie w rozmaitych kontekstach na kartach Postylli (Kraków 1557), 
przystępnego wykładu „świętych słów a spraw Pańskich”, przybierając w dodatku 
różne formy językowe, przykładowo „znaczyć pod figurami”, „pod figurą upo
minać”, „przez figury znamionować”, „pod figurą opowiadać”. W  kazaniu o „złej 
wierze a niewdzięczności ludzkiej” Rej podkreśla figuratywne znaczenie słów 
i czynów Chrystusa, mówiąc, że Pan „z dawna przefigurował był wszytkie sprawy 
swe”34. Techniczny w dużej mierze term in „(prze)figurować” oznacza wyrazić coś 
za pomocą figur, mówić o czymś w sposób niedosłowny, wreszcie przełożyć daną 
rzecz na język sugestywnych obrazów. Łaciński czasownik figuro może odnosić 
się zarówno do ogólnie pojętej ekspresji lub reprezentacji, jak i oznaczania cze
goś. U Reja wiąże się nierozerwalnie z umiejętnością posługiwania się figurami, 
zwłaszcza metaforą, metonimią, synekdochą, personifikacją i alegorią. Ma poza 
tym charakter przechodni (tranzytywny). Ta gramatyczna właściwość tego cza
sownika przekłada się na retoryczną dialektykę dwóch perspektyw: podm iot „fi
gurowania” może stać się w każdej chwili jego przedmiotem (i odwrotnie). Dlate
go „starozakonne” figury znajdują swe ostateczne spełnienie w Chrystusie, który 
przemawia do swoich uczniów w figuratywnych przypowieściach.

Przekonanie o potrzebie alegorycznej lektury oraz interpretacji Pisma Świę
tego wyraził Rej między innymi w rozprawie wprowadzającej do zbioru kazań 
osnutych wokół figur z Objawienia św. Jana (Apocalypsis, Kraków 1565), stano
wiącego parafrazę, niekiedy dość swobodną i twórczą, egzegetycznego dzieła ge
newskiego teologa, Heinricha Bullingera (In Apocalypsim Iesu Christi condones 
centum, Bazylea 1557)35:

A iż sie ty dziwne sprawy, tak jako usłyszymy, Janowi świętemu pod zakrytościami 
jakiemiś a pod figurami rozlicznymi okazywały, i zdało sie ludziom prostym, jakoby 
to jakie fabuły albo jakie przypowieści były. Ale kto sobie przypomni wszytki Proroki,

33 Por. J. Białostocki, Mit i alegoria w miedziorytach i akwafortach Diirera, [w:] idem, Symbole 
i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 141-148.

34 M. Rej, Świętych słów a spraw Pańskich, które tu sprawował Pan a Zbawiciel nasz na tym 
świecie jako prawy Bóg, będąc w człowieczeństwie swoim, Kronika albo Postilla polskim językiem 
a prostym wykładem też dla prostaczków krótko uczyniona i na wielu miejscach nadpirwsze wydanie 
poprawiona, Kraków 1571, k. 212.

35 H. Bullinger, In Apocalypsim Iesu Christi, revelatam quidem per angelum Domini, visam vero 
vel exceptam atque conscriptam a Ioanne apostolo et evangelista, condones centum, Bazylea 1557.
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a zwłaszcza Ozeasza, Daniela, Johela i ine, tedy takżeć wszytko pod figurami proroc
twa swe wyprawowali, a wszakoż wszędy je pisma ine aprobowały, i Pan sam często
kroć Proroki wspominając wykładać raczył. I sam, gdy czytamy Ewanjelisty, mało nie 
wszędy znajdujemy go przez przypowieści mówiącego36.

W  wierszowanej przedmowie do tego zbioru, adresowanej do „dobrych towa
rzyszy”, Rej podejmuje temat niepoznawalności i niemożności wysłowienia ani 
doskonałego dzieła stworzenia, ani tym bardziej cudownego działania Stwórcy. 
Rozum ludzki, „figurowany” tu  przez prawdziwego błazna („błazen prawy”), 
śmiesznego a zarazem ośmieszonego dzięki krytycznej refleksji poety, okazuje 
się zawodny i całkowicie bezsilny, sparaliżowany podwójną niemocą, rozumienia 
i mówienia. Przywołując księżyc, który ukazuje się nam  „w skrytej zakrytości”, 
czyni go autor czytelną figurą niepoznawalności świata37. Wynika z tego, że księ
gę natury zapisano w równie figuratywny sposób, co poszczególne księgi Pisma 
Świętego, zwłaszcza mowy Proroków i przypowieści Chrystusa.

We wstępie do kazań o najtrudniejszej z biblijnych ksiąg wprowadza Rej po 
stać człowieka jako czytelnika figur zmieniającej się nieustannie natury, zachwy
conego z jednej strony ich pięknem i okazałością, z drugiej zaś onieśmielonego 
ich niezgłębialnością. Trzeba jednak pamiętać, że słowa „skrytość” i „zakrytość” 
oznaczają u  Nagłowiczanina również alegorię, czyli formę mowy otwierającą 
tekst na nowe znaczenia i interpretacje. Jej działanie polega na przesłanianiu 
(zakrywaniu) sensu figuratywnego za pomocą opowieści historycznych bądź 
zmyślonych (integumentum)38. Nawiązując do przypomnianych wcześniej słów 
Kwintyliana o alegorii (aliud verbis, aliud sensu), Rej przypominał, że „poetowie 
insze pisali, insze rozumieli”39. Lektura obrazu alegorycznego zmierza do wydo
bycia sensu ukrytego i jego wyjaśnienia, dlatego zachęcał swoich czytelników, aby 
zdejmować ze słów ich pokrywkę (warstwę znaczenia dosłownego, literę tekstu) 
i uważnie przyglądać się temu, co pod nią ukryte (sens przenośny, figura). Można

36 M. Rej, Apocalypsis, red. W. Kriegseisen, oprać. M.M. Kacprzak, S. Kawczyński, J.T. Maciuszko,
I. Winiarska, Warszawa 2005, s. 49 (zmodernizowano pisownię). Fragment inspirowany słowami 
Bullingera: „Principio abhorrent multi ab hoc libro, hoc dumtaxat nomine, quod refertus sit 
visionibus, typis et figuris. Hoc enim putant parum decere doctrinam novi Testamenti evangelicam et 
apostolicam. [...] Quid, quod Dominus pleraque in Evangelio mysteria per parabolas et propemodum 
narrationes, quas vocant fictas, populo proposuit ac declaravit? Quantulum vero ab his distare putas 
typos, visiones ac suffigurationes Ioannis?”, H. Bullinger, In Apocalypsim Iesu Christi..., s. 1.

37 M. Rej, Apocalypsis, s. 10: „Jako on blady miesiąc swoje odmienności / Okazuje przed nami 
w skrytej zakrytości”.

38 Por. T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans, Wrocław 2007, 
s. 81-82.

39 M. Rej, Żywot człowieka poczciwego..., 1.1, s. 315.
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zatem powiedzieć, że każda interpretacja alegorii powinna prowadzić do odsło
nięcia jej „skrytej zakrytości”.

Zasada ta znalazła zastosowanie również w przypadku „Krysztofora”, uznane
go przez Reja za figurę (alegorię) dobrego człowieka (chrześcijanina). Kult świę
tego, nieistniejącego nigdy historycznie, rozwijający się bujnie w całej Europie 
od XIII wieku, uległ wyraźnemu ograniczeniu pod wpływem krytyki płynącej 
ze strony wielkich reformatorów. Poróżnieni w poglądach teologicznych, pozostali 
wyjątkowo zgodni w sprawie oddawania nabożnej czci zmyślonym, legendarnym 
postaciom. I stało się, że sam święty wspomożyciel potrzebował pomocy wiernych, 
także tych usposobionych krytycznie. Szybko jednak znalazł, jak się okazało, ich 
wsparcie i zrozumienie. Mikołaj Rej, podobnie jak wcześniej Melanchton, prze
niósł swym piórem Krzysztofa przez wzburzone wody reformacyjnych sporów 
i kontrowersji, dotyczących wzywania świętych, na bezpieczny brzeg fikcji literac
kiej, oświetlony blaskiem pochodni pustelnika (egzegety). Podczas tej alegorycz
nej przeprawy „Niosący Chrystusa” doświadczył cudownej metamorfozy, stając się 
z powrotem czytelną figurą sztuki dobrego, uczciwego i cnotliwego życia.

Under cover of a figure: Mikołaj Rej and his (Saint) Christopher 

Abstract

The main purpose of the paper is to provide a commentary on one of the sections 
from Mikołaj Rej s im portant work Żywot człowieka poczciwego (The Life o f an 
Honest Man, Krakow, 1567/68): the considerations of Christopher, who never ex
isted historically, although he came to represent the figure of a good and honest 
man. The analysis and interpretation of this passage are focused on allegory as 
a type of figurative representation, in which the form and meaning appear to be 
negotiable through both attentive and creative reading.

Taking into account critical approaches to Saint Christopher as a historical 
figure by early m odern writers, particularly by Erasmus of Rotterdam and Philipp 
Melanchthon, the text presents him  as the figure of a good Christian and a typi
cal charismatic preacher. Obviously, both meanings are derived from the Greek 
name Christophoros, “Christ-bearer.” Due to the allegorical reading by Rej, just 
as Melanchthon had proposed earlier, Christopher, whose life and miracles had 
been chronicled in various popular legends and hagiographie narratives, re
mained a comprehensible role model for leading an honest life.

Keywords: allegory, trope, Saint Christopher, Melanchthon, Rej


