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Nie przypadkiem historycy medycyny, lekarze, zajmujå siæ chorobami i przy-
czynami ¥mierci znanych ludzi. Po pierwsze jest to potrzebne historykom kul-
tury, artystom i filologom, po drugie my sami zdajemy sobie sprawæ z tego, jak
waºnå rolæ peÆni medycyna w okre¥laniu koncepcji czÆowieka w filozofii
i w nauce o dziejach, zwÆaszcza obecnie, kiedy kwestie zdrowia w ºyciu jedno-
stek i spoÆeczeñstw stajå siæ pierwszoplanowe.

W historii filozofii kaºdy liczåcy siæ my¥liciel zajmowaÆ siæ medycynå i pró-
bowaÆ jej nadaì wÆasne piætno, poczåwszy od Arystotelesa, poprzez ¥w. Toma-
sza, Kartezjusza, Kanta, Marksa, na wspóÆczesnych personalistach skoñczyw-
szy. Równieº historycy od dawna zwracajå uwagæ na wpÆyw zdrowia i chorób
na dzieje ¥wiata, przebieg wojen, przemiany doktryn spoÆecznych itd. Dlatego
na Æamach Archiwum Historii Medycyny co pewien czas pojawiajå siæ te te-
maty (pisano o Chopinie, Beethovenie, ¥w. królowej Jadwidze, Barbarze Radzi-
wiÆÆównie i in.) i — jak sådzæ — bædå siæ pojawiaì.

Równieº zapewne dlatego zwróciÆ siæ do mnie z pro¥bå o wyja¥nienie trud-
nych dla nielekarza spraw Kazimierz Bosek, dziennikarz i historyk od wielu lat
zajmujåcy siæ osobå, twórczo¥ciå i ºyciem Jana Kochanowskiego. Bosek swojå
dziaÆalno¥ciå pobudziÆ spoÆeczeñstwo Zwolenia, zachæciÆ archeologów i kon-
serwatorów i spowodowaÆ, ºe rocznicowe obchody ku czci twórcy naszego jæ-
zyka literackiego nabraÆy charakteru naukowego, nie tylko jubileuszowego. On
teº zaºådaÆ ode mnie opinii na tematy mu obce, bo medyczne. Spotkali¥my siæ
l czerwca 1979 r. w Wilanowie, aby omówiì zebrany przez niego materiaÆ ªród-
Æowy pod kåtem lekarskim i historycznomedycznym. Jeszcze wówczas nie mie-
li¥my do dyspozycji niektórych waºnych dokumentów, ale wkrótce zostaÆy
zdobyte wyniki badañ, które Bosek zleciÆ do opracowania innym specjalistom.
Po wielokrotnych spotkaniach i stopniowym gromadzeniu moºliwych do
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osiågniæcia danych, skrystalizowaÆy siæ poglådy, które Kazimierz Bosek na
mojå pro¥bæ ogÆosiÆ podczas jednego z zebrañ naukowych OddziaÆu Warszaw-
skiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji na poczåtku
1983 r. Wielu licznych wówczas zebranych historyków medycyny wspomina
jego dwugodzinny monolog z estymå, co jak mi siæ wydaje, nie pozostaje bez
znaczenia dla omawianego w tym artykule tematu.

áRúD£A I ICH ZAWARTOÿò

Trudno¥ci w badaniu chorób i przyczyn ¥mierci Kochanowskiego polegajå
na tym, ºe ªródÆa medyczne nie istniejå, a inne så szczåtkowe, lub co najmniej
zagadkowe. Wydaje siæ to dziwne, bo przecieº poeta byÆ przez wiele lat sekreta-
rzem królewskim i znaÆ najznakomitszych lekarzy swojej epoki, m.in. bez wåt-
pienia Wojciecha Oczkæ, który inscenizowaÆ sztukæ Odprawa posÆów greckich
(autor nie widziaÆ przedstawienia z powodu, jak pisaÆ, zÆego stanu zdrowia, ale
o jakå chorobæ chodziÆo — nie wiemy; moºe byÆa to tylko wymówka?). Moºli-
we, ºe poeta leczyÆ siæ u nich, ale brakuje nam jakichkolwiek wiarygodnych
przekazów. Dziwne jest takºe to, ºe nie ma ºadnych danych medycznych o je-
go ¥mierci i jej przyczynach, a wiadomo¥ci innego rodzaju na ten temat så
dwu-i nawet trójznaczne, zwÆaszcza rozpatrywane osobno.

Kochanowski w swoich utworach i listach wielokrotnie dawaÆ do zrozumie-
nia, ºe nie jest zupeÆnie zdrów i ºe zÆe samopoczucie uniemoºliwia mu realiza-
cjæ wielu waºnych planów zarówno poetyckich, jak i publicznych. Jednak byÆy
to zawsze ogólniki, uzyskiwane bez bliºszych szczegóÆów, zgodnie zresztå ze
swoisto¥ciå ówczesnej medycyny, która albo okre¥laÆa rozpoznanie wedÆug
umiejscowienia choroby („choroba oczu”, „choroba brzuszna” itp.), albo we-
dÆug objawów („niemoc”, „upÆyw krwi” itp.). Okre¥lenia odpowiadajåce dzi-
siejszym, wedÆug przyczyny i etiopatogenezy, naleºaÆy do rzadko¥ci (np. „przy-
miot”), chyba ºe dotyczyÆy konkretnych zmian anatomicznych (zÆamanie
ko¥ci, zwichniæcie stawów). Zatem i od ówczesnych lekarzy trudno siæ spodzie-
waì informacji diagnostycznych innych niº symptomatologiczne [dotyczåce ob-
jawów — przyp. red.]. Jak moºna byÆo siæ przekonaì w przypadku analizy chorób
innych wielkich ludzi, do zadañ historyka medycyny naleºaÆo zawsze zebranie
danych o objawach, przebiegu choroby i sposobach leczenia, co w rezultacie pro-
wadziÆo do dedukcyjnego wyprowadzenia mniej lub bardziej ¥cisÆych wniosków.

Naszå sytuacjæ badawczå komplikuje to, ºe ¥mierì mistrza Jana byÆa, we-
dÆug Kazimierza Boska, nie na rækæ dworowi Stefana Batorego i ºe sprawy
polityczne skÆoniÆy wspóÆczesnych do usuniæcia tego faktu w cieñ innych, bie-
ºåcych problemów pañstwowych. Kochanowski przybyÆ do Lublina, gdzie
przebywaÆ król, aby dopominaì siæ o prawa wzglædem swego szwagra Jakuba
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Podlodowskiego, zabitego w czasie podróºy w królewskich interesach do Turcji
(chodziÆo o zakup koni). Sejm konwokacyjny w Lublinie zajmowaÆ siæ wtedy
m.in. politykå tureckå i zapewne ani królowi, ani magnatom nie spodobaÆo siæ
to, ºe Kochanowski, måº wybitny i wpÆywowy, wprowadzaÆ sprawy bådª co
bådª prywatne. Nie wiadomo ostatecznie, czy poeta widziaÆ siæ z królem, ale
wÆa¥nie tam, w czasie konwokacji umarÆ. Rzecz to typowa, ºe chwilowe intere-
sy polityczne zawaºyÆy na tym, co póªniej dla narodu okazaÆo siæ tak istotne:
nie ma ºadnych bezpo¥rednich opisów ¥mierci Kochanowskiego, ani nawet po-
grzebu i dalszych losów prochów poety.

Dysponujemy zatem opisami po¥rednimi, poczynionymi gÆównie dopiero
w XIX w., czæsto sprzecznymi i bardzo niedoskonaÆymi oraz tekstami literackimi
(íale nagrobne... Sebastiana Fabiana Klonowica, Threnodia... Andrzeja Trzecies-
kiego) i tekstami na tablicach i nagrobkach Kochanowskiego. Istotna okazaÆa siæ
twórczo¥ì poetycka wojskiego sandomierskiego i jego epistolografia. Punktem
wyj¥cia dedukcji staÆa siæ ¥mierì Kochanowskiego i ªródÆa jej dotyczåce.

ÿMIERò JANA KOCHANOWSKIEGO

Przyczyna ¥mierci: z rozmaitych przekazów i opisów dotyczåcych przyczy-
ny ¥mierci Kochanowskiego moºna stworzyì nastæpujåcy wyciåg.

Andrzej Trzecieski (1585)1: nagÆå ¥mierciå z ziemi sarmackiej wyrwany...
Szymon Starowolski (1627) 2: zmarÆ w Lublinie w piæìdziesiåtym drugim ro-

ku ºycia3, raºony apopleksjå, gdy w imieniu przyjacióÆ zamierzaÆ broniì przed kró-
lem Stefanem sprawy Jakuba Podlodowskiego.

Julian Ursyn Niemcewicz (1808) 4: ...gdy przed królem Stefanem stawaÆ
w sprawie Podlodowskiego, apoplexyå ruszony, ºyì przestaÆ.

StanisÆaw PrzyÆæcki (1857)5: nim jeszcze zdoÆaÆ wytoczyì sprawæ zabitego Pod-
lodowskiego przed stanami zgromadzonemi i wywoÆaì pomstæ na jego zabójców,
tkniæty paraliºem na dniu 22 sierpnia 1584 r. ¥wiat ten poºegnaÆ.

Józef Przyborowski6 (1857)7: ...zanim otrzymaÆ posÆuchanie, apoplexyå tkniæty,
z wielkim ºalem wszystkich zszedÆ z tego ¥wiata dnia 22 sierpnia.

Konrad Prószyñski, ps. Kazimierz Promyk (1884)8: ...kiedy juº miaÆ stanåì
przed tronem, od silnego wzruszenia duszy siÆy go opu¥ciÆy, zostaÆ tkniæty paraliºem
i skonaÆ.

Roman Plenkiewicz (1884)9: uniesienie tak gwaÆtownie organizmem jego
wstrzåsnæÆo, ºe padÆ raºony apopleksyjå wedÆug ¥wiadectwa wspóÆczesnych10, a jak
nam siæ zdaje, wskutek anewryzmu serca, które pod koniec ºycia za wiele ciosów do-
znaÆo, by mogÆo ten ostatni jeszcze wytrzymaì.
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Antoni MaÆecki (1884)11: dnia 22 sierpnia 1584 r. z rana miædzy 8 a 9.00 godzi-
na rozbiegÆa siæ po Lublinie przeraºajåca wie¥ì, ºe p. wojski sandomierski sÆawny
wierszopis, od kilku dni w murach miasta goszczåcy, co tylko ºycie swoje ¥mierciå
nagÆå i niespodziewanå zakoñczyÆ12.

H.B. (1884)13: ...idåc na audiencyå, paraliºem raºony nagle i niespodziewanie
umarÆ.

BronisÆaw Chlebowski (1884)14: ...w chwili gdy szedÆ na posÆuchanie do króla,
padÆ wskutek poraºenia nieznanej nam natury.

Ks. Jan Wi¥niewski (1930)15: smutek, uciåºliwa droga, przejæcie siæ i niepokój
jak go król przyjmie, tak podziaÆaÆy i wzruszyÆy Kochanowskiego, ºe gdy wchodziÆ
na salæ przyjæì, dostaÆ anewryzmu serca, zachwiaÆ siæ i upadÆ nieºywy.

Ludwik Hahn (1931)16: wedÆug jednych miaÆ poeta tak przejåì siæ nieuwzglæd-
nieniem naleºytem jego pro¥by przez króla, ºe raºony apopleksjå zakoñczyÆ ºycie 22
sierpnia 1584 r. WedÆug innych Kochanowski zmarÆ wskutek wzruszeñ doznanych,
nie otrzymawszy jeszcze posÆuchania u króla.

Z tego przeglådu jasno moºna wywie¥ì dwa wnioski. Po pierwsze ºaden
z wymienionych autorów nie wiedziaÆ na pewno, jakå ¥mierciå umarÆ Kocha-
nowski. PosÆugiwano siæ typowymi okre¥leniami stosowanymi do nagÆej ¥mier-
ci: paraliº, apopleksja, anewryzm serca. Paraliº, jak wiemy, nie moºe byì przy-
czynå ¥mierci nagÆej, gdyº w samej tej nazwie kryje siæ znaczenie przeciwne.
Apopleksja (udar mózgu, tj. zator tætniczy, zawaÆ mózgu lub wylew krwi,
krwiak) daje nagÆå ¥mierì (rzadko) tylko w wypadku tætniaka, i to gÆównie
u osób mÆodych, ale powoduje utratæ przytomno¥ci i wiåºe siæ przyczynowo
z tym, co nazwano paraliºem. Anewryzm (tætniak) serca moºe byì rozpoznany
tylko przez autopsjæ, której prawdopodobnie u Kochanowskiego nie wykony-
wano. Tætniak serca czy tætnicy gÆównej istotnie powodujå nagÆå ¥mierì, jednak
trudno tu mówiì o prawdziwo¥ci twierdzenia, ºe byÆ powodem zgonu Kocha-
nowskiego, tym bardziej ºe zostaÆ uºyty do nazwania ¥mierci nagÆej, a nie cho-
roby, i ºe posÆugiwali siæ nim nielekarze, nie¥wiadomi bÆædu. Zwraca wszakºe
uwagæ jeden istotny szczegóÆ: wszyscy wymienieni autorzy mówiå o czym¥, co
spowodowaÆo utratæ przytomno¥ci, choì jeszcze wcale nie ºycia.

Po drugie znamienne jest to, ºe wymienieni albo powtarzajå wzajemnie po-
glådy, sformuÆowania czy caÆe frazy (sic!), albo ubarwiajå wypowiedzi poprzed-
ników, coraz bardziej je poszerzajåc. Skåd wziæÆa siæ wiadomo¥ì o „nagÆej
¥mierci” poety? Nie ma przecieº bezpo¥rednich opisów. Zapewne z utworu
Andrzeja Trzecieskiego, poety, który jak wszystko wskazuje byÆ ¥wiadkiem wie-
lu wydarzeñ tamtych dni w Lublinie (zwraca uwagæ fraza: properata morte...):

Ereptum terris properata morte Ioannem,
Tota Cochanovium Sarmatis ora dolet.
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Jest to fragment wiersza17 ogÆoszonego w rok po ¥mierci Kochanowskiego.
Jednak powyºsze uwagi wymagajå uzupeÆnienia, które caÆkowicie zmienia

spojrzenie na caÆå sprawæ. Otóº istniejå w przekazach aº trzy daty ¥mierci wiel-
kiego poety. Kazimierz Bosek nazwaÆ to „wielokrotnå ¥mierciå Kochanowskie-
go” (1978)18. W ko¥ciele w Zwoleniu na znanej pÆaskorzeªbie umieszczono da-
tæ 22 sierpnia, Sebastian Klonowic podaje 16 sierpnia, Trzecieski 20 sierpnia19.
Bosek20 wyståpiÆ z hipotezå, ºe Kochanowski nie umarÆ ¥mierciå nagÆå, ale
w Lublinie umieraÆ przez kilka dni. MiaÆoby to zwiåzek z dwoma przypusz-
czeniami: ºe poeta najpierw straciÆ przytomno¥ì i ºe czæsto jest mowa o apo-
pleksji i paraliºu, które tylko wyjåt-
kowo majå zwiåzek z nagÆå ¥mierciå.

Informacji dostarcza analiza teks-
tu íalów nagrobnych... Klonowica21.

Ten aluzyjny, zÆoºony z 13 czæ¥ci
utwór zawiera tak wiele okre¥leñ od-
powiadajåcych hipotezie, ºe poeta
nie umarÆ nagle, ºe trudno je pomi-
nåì: zacny poeta ga¥nie, woniåcy kwiat
mdleje, ¥miertelny nañ wiatr wieje, taì
jest kondycya nasza kiedy polæºemy, /
A z ¥wiatem siæ rosprzæºemy i inne.
Klonowic takºe zwracaÆ uwagæ na to,
ºe Kochanowski byÆ schorowany:
czerwie, które ciaÆo woÆu roboczego to-
czå, spróchniaÆy pieñ podsieczony,
a takºe wiele innych okre¥leñ. Znaj-
duje to potwierdzenie w dalszych na-
szych dociekaniach, ale te sÆuºå jako
pewien dowód, ºe poeta jako czÆo-
wiek do¥wiadczony przez choroby
mógÆ umieraì powoli. Najbardziej znamienny jest nastæpujåcy fragment ze
strony dwudziestej drugiej:

Mózg, niegdy rozumu stolec, choì w ko¥cianey czaszy,
(Gdy powiem wezdrgnå siæ naszy)
Brzydka ºaba opanuie, zasiædzie to mie¥ce,
Co teraz w niebo wzlecieì chce.
A zimny wåº przez pacierze na chrzypcie przysiæºe,
Co siæ tam w szpiku zalæºe.

P. Müldner-Nieckowski — Przyczyny ¥mierci J. Kochanowskiego 93

Sebastian Fabian Klonowic, íale Nagrobne,
Kraków 1585, str. 22.



Klonowic byÆ prawdopodobnie go¥ciem Kochanowskiego, gdy ten przeby-
waÆ w Lublinie, a z jego íalów... wynika, ºe byÆ takºe wielbicielem mistrza
Jana i mimo niekorzystnej sytuacji politycznej koniecznie chciaÆ przekazaì po-
tomnym to, co widziaÆ. Ståd zapewne ten szyfr poetycki íalów22. Je¥li koncep-
cja Boska jest sÆuszna, a wiele wskazuje na to, ºe jest, to przyczyna ¥mierci by-
Æaby rozja¥niona, choì nie do koñca. Kochanowski na skutek choroby i napiæcia
nerwowego zwiåzanego z trudnå misjå, zmæczenia (pogoda wówczas byÆa nie-
korzystna: dÆugotrwaÆe upaÆy, susza, która paliÆa caÆy kraj) doznaÆ udaru móz-
gu lub zawaÆu serca, które go powaliÆy z nóg, odebraÆy przytomno¥ì i doprowa-
dziÆy po kilku dniach do ¥mierci.

Jeºeli pominiemy rzadkie zespoÆy neurologiczne, to nasuwa siæ w zasadzie
tylko jedno przypuszczenie. Kochanowski miaÆ w chwili ¥mierci zaawansowa-
nå miaºdºycæ (hipoteza).

CHOROBY JANA KOCHANOWSKIEGO

Teza ta znajduje potwierdzenie w dowodach po¥rednich, poniewaº nikt pod
tym kåtem poety nie badaÆ. ByÆ na pewno sÆabego zdrowia i do¥ì szybko siæ sta-
rzaÆ. W szesnastym wieku ¥rednia dÆugo¥ì ºycia byÆa o wiele niºsza, niº obec-
nie, dlatego teº moºna przyjåì, ºe ludzie szybciej siæ starzeli. Dieta obfitujåca
w tÆuszcze nasycone, naduºywanie alkoholu, brak zasad higienicznych po-
wstrzymujåcych rozwój miaºdºycy, wygodny tryb ºycia bez ruchu, charaktery-
zujåcy wyºsze klasy spoÆeczne (sybarytyzm) i skutki — otyÆo¥ì, zaburzenia gos-
podarki wapniowej (zrzeszotnienie ko¥ci), wreszcie typowe dla tamtego okresu
choroby: kiÆa, nækajåca caÆå Europæ, gruªlica, miaºdºyca, inne zaburzenia
przemiany materii znacznie skracaÆy dÆugo¥ì ºycia. Spo¥ród wymienionych tu
czynników 23 na uwagæ zasÆugujå wÆa¥nie miaºdºyca i kiÆa, zwÆaszcza jej postaì
nerwowa i naczyniowa (wspomniany anewryzm serca).

W twórczo¥ci Kochanowskiego znajdujemy liczne aluzje do przedwczesne-
go starzenia siæ. Ledwie (z dzisiejszego punktu widzenia) 50-letni poeta pisaÆ
choì u mnie broda siwa... NarzekaÆ na sÆabnåce zdrowie: klinocie drogi, mój dom
ubogi / oddany tobie ulubuj sobie, Ja sobie tak dobrych lat doczekaì nie tuszæ... / Po-
dobno jako niedªwiedª Æapæ lizaì muszæ..., ja, Panie, niechaj mieszkam w tym
gniaªdzie ojczystym, / a Ty miæ zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym 24. Oba-
wiaÆ siæ nagÆej ¥mierci bardzo wyraªnie:

Rychlej, niesposobnego bædåc ¥wiadoma
Zdrowia mego, frasuje swe serce doma,
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íebych jakiej choroby nagÆej nie uºyÆ
Nie majåc, kto by mi w tym jej sercem sÆuºyÆ 25

Te wskazówki så znamienne, zwÆaszcza je¥li siæ weªmie pod uwagæ typ poe-
zji uprawianej przez Kochanowskiego, tzn. lirykæ, która ma tæ zasadniczå
cechæ, ºe „wyraºa autora”, odkrywa go, jest ¥miaÆa w warstwie intymnej. Lite-
ratura piækna jest równie dobrym ªródÆem historycznym, jak wszystkie inne28,
wymaga jednak bardzo szczegóÆowej krytyki i wywaºonych wniosków. Jednå
z zasad przyjmowania prawdziwo¥ci sÆów pisarza jest powtarzalno¥ì tematu
lub problemu. W tym wypadku nie mamy wåtpliwo¥ci, ºe Kochanowski narze-
kaÆ na zdrowie.

Dla podkre¥lenia tych znaczeñ warto przytoczyì charakterystyczne frag-
menty autentycznych listów poety.

Do ksiæcia pruskiego Albrechta: Obecnie postanowiÆem wybraì siæ do WÆoch,
poniewaº owa choroba oczu, z którå od dawna siæ zmagam, z kaºdym dniem ob-
jawia siæ bardziej niebezpiecznå. Nie mogæ jej dÆuºej znosiì, gdyº i utrudnia moje
studia, i czyni mnie ciæºarem bezuºytecznym dla Waszej Wysoko¥ci (1566, Kocha-
nowski 26-letni)27.

Do Jana Zamojskiego: Bardzo bych to byÆ rad uczyniÆ, ºebym byÆ sam praesens
W.M. teraz sÆuºby swe ofiarowaÆ, ale mi zÆe zdrowie nie da (1557, 47-letni)28.

Do Jana Zamojskiego: I stækaì mi W.M. nie dasz. Wiæc nie wiem mam li to od
W.M. sobie za krzywdæ braì. Ale jednak, chcesz li miæ W.M. na ¥wiecie mieì dÆuºej,
proszæ, niekaº mi W.M. teraz nic pisaì. Bo w dobrym zdrowiu ledwie jakie takie
operae pretium czÆowiek uczyniì moºe (1580, 50-letni)29.

I jeszcze jeden niezmiernie charakterystyczny fragment pisany rækå Kocha-
nowskiego:

Ja inaczej nie piszæ, jeno jako ºyjæ;
Pijane moje rymy, bo i sam rad pijæ...30

Wszystkie te dane zdajå siæ wskazywaì, ºe Kochanowski cierpiaÆ na bliºej
nieokre¥lonå chorobæ oczu, ºe do¥ì wcze¥nie miaÆ poczucie nækajåcych go cho-
rób i ºe wreszcie, wiedzåc o szkodliwo¥ci naduºywania alkoholu, nie wylewaÆ
za koÆnierz. Przychodzi wiæc kolej na dociekanie, o jakiej to chorobie mógÆ
my¥leì sam poeta.

Kazimierz Bosek przedstawiÆ odræczne teksty Jana Kochanowskiego zna-
nym ekspertom pisma i grafologom. Komplet dokumentacji badawczej udos-
tæpniÆ mi w styczniu i marcu 1983 r., wyniki publikujæ zatem drukiem jako
pierwszy, za zgodå K. Boska.

Mgr Jan Szeib z Poznania, psycholog i grafolog otrzymaÆ do oceny m.in. list
Kochanowskiego do StanisÆawa Fogelwedera z 6 paªdziernika 1571 r. sprepa-
rowany w taki sposób, aby nie byÆo wiadomo, o jakå epokæ i o jakiego autora
chodzi. Przy przekazywaniu oceny w obecno¥ci prof. dr. hab. Jacka Juszczyka,
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mgr Szeib jeszcze nie wiedziaÆ, kto pisaÆ list. Oto co stwierdziÆ na temat pisma
41-letniego Kochanowskiego:

CzÆowiek przeºywajåcy wiele niepokoju wewnætrznego. CzÆowiek zmæczony,
nerwowy, z wahaniami w postawie i nastrojach, w my¥lach i dziaÆaniu. CzÆowiek
wraºliwy, uczuciowo rozbudowany, a my¥lami wybiegajåcy daleko w sferæ idea-
Æów, teorii, ambitnych zamierzeñ, które — mimo wåtÆych siÆ — mobilizujå go do he-
roicznych wysiÆków, do staÆego postæpowania w przód, do szczególnej wytrwaÆo¥ci
i wydajno¥ci. Trudno mu przy tym panowaì nad sobå, trudno zachowaì równowa-
gæ, uniknåì emfazy, pewnej — raz po raz — kolizji lub sprzeczno¥ci we wÆasnym za-
kresie. Istnieje u niego prawdopodobieñstwo schorzeñ sercowych, tuberkulicznych,
niedomagañ oczu, organów ukÆadu trawiennego. Przy tak duºych zakÆóceniach na
tle zdrowia i przy tak ekspansywnym oraz niezrównowaºonym trybie bytowania
moºna by nawet nie przewidywaì wielu lat ºycia.

Drugim opiniodawcå byÆ pÆk WÆadysÆaw Wójcik, ekspert ZakÆadu Krymi-
nalistyki w Komendzie GÆównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie, znany
z tego, ºe udowodniÆ mistyfikacjæ wokóÆ listów Chopina do Delfiny Potockiej
i podwaºyÆ wiarygodno¥ì papierów uznawanych za autografy Kochanowskie-
go. Poniewaº znaÆ pismo poety, przedstawiono mu fotokopie odræcznych teks-
tów Kochanowskiego w caÆo¥ci. PÆk Wójcik powiedziaÆ, ºe rækopis bez wåtpie-

nia moºe byì podstawå ostroºnie
stawianych diagnoz. Co do samych
listów, pisze:

List do Fogelwedera...: obraz pisma
wskazuje, jakoby list pisaÆa osoba w po-
deszÆym (sic!) wieku 60–70 lat, zmæ-
czona, schorowana, o naruszonym
ukÆadzie nerwowym i sÆabym wzroku.
Analiza samego podpisu dowodzi wy-
raªnie, ºe w czasie jego kre¥lenia poeta
nie wÆadaÆ poprawnie rækå. Formy gra-
ficzne så bowiem nieczytelne (moºemy
tylko czæ¥ciowo odszyfrowaì znaki
skÆadowe), linie za¥ niepewne, czæsto-
kroì faliste, nawet drºåce. Widoczne
w li¥cie objawy drºenia i niezborno¥ci
ruchowych ræki mogÆy byì spowodowa-
ne róºnymi przyczynami... Pewien
wpÆyw mógÆ tu wywieraì niewÆa¥ciwy
stan wzroku, kontrolujåcego pismo...
W sumie rozpoznania powyºsze infor-
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mujå: w 1571 r., majåc okoÆo 41 lat, Jan Kochanowski nie byÆ juº w peÆni siÆ fizycz-
nych. Nie dotyczy to sfery intelektualnej.

Trzecim specjalistå, któremu Bosek powierzyÆ ocenæ rækopisów Kochanow-
skiego, byÆ dr Antoni Felu¥, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu
ÿlåskiego w Katowicach. Oto wyjåtki z jego obszernej opinii.

...We wszystkich rækopisach Jana Kochanowskiego znaì pewien defekt w spraw-
no¥ci motorycznej. W miaræ upÆywu czasu defekt ten znacznie siæ pogÆæbia. W ræko-
pisie stanowiåcym list poety do StanisÆawa Fogelwedera jest dobrze widoczny.
Wszystkie nierówno¥ci i znaczne drºenie w niektórych znakach wskazujå na niedo-
magania w zdrowiu fizycznym Jana Kochanowskiego. Odnosi siæ to do systemu
nerwowego jak równieº do sprawno¥ci miæ¥ni czy ewentualnie ukÆadu kostno-sta-
wowego i zmysÆu wzroku.31

Grafolodzy så wiæc jednego zdania: Kochanowski przedwcze¥nie siæ starzaÆ,
miaÆ zaburzenia, które powodowaÆy drºenie råk i osÆabienie wzroku.

Pozostaje do omówienia róºnicowanie miædzy najczæ¥ciej spotykanymi
w XVI w. chorobami: kiÆå i miaºdºycå. Jedynym ¥ladem, który by kazaÆ my¥leì
o tym, ºe Kochanowski mógÆ chorowaì na kiÆæ, jest okre¥lenie uºywane przez
historyków literatury „anewryzm serca” rozumiany jako tætniak tætnicy gÆów-
nej, gdyº kiÆa dawniej byÆa jego najczæstszå przyczynå. Jak jednak wspomnia-
Æem, nazwa ta nie znajduje ºadnego pokrycia w faktach i pojawiÆa siæ dopiero
w tekstach XIX-wiecznych. Nie moºna jej rozpatrywaì jako przyczyny cier-
pieñ poety. Pozostaje zatem miaºdºyca jako przyczyna choroby wieñcowej,
nadci¥nienia i (lub) udaru mózgu. Obciåºajåcymi czynnikami mogÆy byì nie-
prawidÆowa dieta, brak ruchu, naduºywanie alkoholu, konstrukcja osobowo¥ci.

WNIOSKI

1. Istniejå liczne przesÆanki upowaºniajåce do twierdzenia, ºe Jan Kocha-
nowski, umierajåc w wieku 54 lat, byÆ czÆowiekiem schorowanym i przed-
wcze¥nie postarzaÆym.

2. Na podstawie dostæpnych ªródeÆ moºna przypuszczaì, ºe Jan Kocha-
nowski cierpiaÆ na ujawniajåcå siæ w wieku 41 lat miaºdºycæ i ºe od 26 roku ºy-
cia skarºyÆ siæ na bliºej nieokre¥lonå chorobæ oczu. ProwadziÆ niehigieniczny
tryb ºycia, byÆ typem wraºliwego, znerwicowanego artysty. MiaÆ zaburzenia,
które powodowaÆy drºenie i niepewno¥ì ruchowå råk.

3. ÿmierì Jana Kochanowskiego w stosunkowo mÆodym wieku (54 lata)
w ¥wietle danych dzisiejszej nauki [1983 r.] moºe byì zrozumiaÆa, je¥li siæ
weªmie pod uwagæ hipotezæ Kazimierza Boska, ºe nie byÆa to ¥mierì nagÆa.

4. áródÆa wydajå siæ wskazywaì, ºe Jan Kochanowski na skutek udaru móz-
gu lub zawaÆu serca straciÆ przytomno¥ì 16 sierpnia i zmarÆ 22 sierpnia 1584 r.
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PRZYPISY

1 Trzecieski Andrzej: Threnodia in funere nobilissimi viri D. Johannis Kochanovii,
Tribuni Sandomieren. Poetae Poloni excellentissimi. Utwór, zamieszczony na koñcu
ksiåºki Sebastiana Klonowica íale nagrobne..., jest datowany: Lublini Anno 1584. die
20. Augusti, po czym nastæpuje sze¥ciowiersz z 24. sierpnia roku tego samego.

2 Starowolski Szymon: Setnik pisarzów polskich. PrzeÆ. i koment. Jerzy Starnawski
wg wydania w Wenecji, 1627. Kraków, Wyd. Literackie 1970, s. 105.

3 Oczywista pomyÆka, powtórzona m.in. przez J.U. Niemcewicza, przez póªniej-
szych sprostowana.

4 Niemcewicz Julian Ursyn: Mowa na pochwaÆæ Jana Kochanowskiego, na posiedze-
niu Towarzystwa Królewskiego PrzyjacióÆ Nauk czytana dnia 10 listopada 1808 przez
Juliana Ursyna Niemcewicza, Sekretarza Senatu, CzÆonka Towarzystwa. Roczn. Tow.
Król. Warsz. Przyj. Nauk, t. VIII, cz. I. Warszawa, 1812.

5 PrzyÆæcki StanisÆaw: íywot i pisma Jana Kochanowskiego. Przemy¥l 1857.
6 Przyborowski Józef: Wiadomo¥ci o ºyciu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznañ

1857, s. 45.
7 Przyborowski jest uwaºany za pierwszego znaczåcego badacza kochanowianów.
8 Konrad Prószyñski (vel Kazimierz Promyk): O Janie Kochanowskim z Czarnola-

su, jego pie¥niach i o pamiåtkach po nim. Warszawa 1884, s. 62.
9 Plenkiewicz Roman: Jan Kochanowski, jego ród, ºywot i dzieÆa. IV tom pomniko-

wego wydania Jan Kochanowski, DzieÆa wszystkie. Warszawa 1884, s. 645.
10 Plenkiewicz nie podaje ªródÆa swoich wiadomo¥ci.
11 MaÆecki Antoni: Jana Kochanowskiego mÆodo¥ì. Rzecz czytana na publicznem posie-

dzeniu Akademii Umiejætno¥ci dnia 28 maja 1884 roku. Przegl. Polsk., t. 73, s. 193.
12 Godzina 8–9 odpowiada ówczesnej godzinie 14, oznaczajåcej wtedy poræ rannå.

Godzinæ 14 umie¥ciÆa wedÆug obowiåzujåcego wówczas sposobu liczenia czasu Dorota
Kochanowska, wdowa po Janie, na nagrobku, jak uwaºa K. Bosek, w ko¥ciele ¥w. Micha-
Æa, obecnie nieistniejåcym. Nie zachowaÆa siæ pÆyta, ale tre¥ì nagrobka podajå Prószyñski
i PrzyÆæcki, op. cit.

13 H.B. (inicjaÆy nierozwiåzane): Jan Kochanowski, ksiåºæ poetów polskich, Poznañ
1884, s. 72.

14 Chlebowski BronisÆaw: Jan Kochanowski w ¥wietle wÆasnych utworów, Warszawa
1884, s. 221.

16 Wi¥niewski Jan: Jan Kochanowski w czterechsetlecie urodzin 1530–1930, Rocznik
Diecezji Sandomierskiej na 1930 r., Radom 1930, s. 12.

16 Hahn Ludwik: Ziemia Lubelska w ºyciu i twórczo¥ci Jana Kochanowskiego. Z po-
wodu odsÆoniæcia pomnika poety w Lublinie w dniu 27 IX 31 r., odbitka z ABC, s. 15.

17 Trzecieski A.: op. cit., sze¥ciowiersz umieszczony po tek¥cie Trenodii (por. 1o).
18 Bosek Kazimierz: Niì Ariadny. Literatura, nr 26, 26 VI 1980. Tenºe: List do P.

Müldnera-Nieckowskiego z 15 I 1983. Tenºe: Wypowiedª w TVP Kraków, program
ogólnopolski II, pt. Gdzie naprawdæ spoczywa Jan Kochanowski. Cykl Sensacje z prze-
szÆo¥ci. Nadany 7 XI 1979. Janusz Pelc: Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze
polskiej. PWN, Warszawa 1980, s. 105. Praca Pelca odnotowuje hipotezæ Boska.
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19 Trzecieski A.: op.cit. 1o.
20 Bosek Kazimierz: Notka robocza z rozmowy z P. Müldnerem-Nieckowskim

1 VI 1979 r. w Wilanowie (brulion): Ratowanie — przy dzisiejszych metodach leczenia
trwa 2 do 5 tygodni. My¥læ, ºe tak samo wtedy... jeºeli byÆ nieprzytomny, to ratowanie trwa-
Æo dotåd, dopóki chory miaÆ oddech i tætno. Paræ dni mógÆ byì nieprzytomny... Te i inne spi-
sane rækå K.B. moje uwagi natury medycznej utwierdzaÆy go w przekonaniu, ºe przy-
jåÆ hipotezæ prawidÆowå.

21 Klonowic Sebastian: Zale nagrobne / Na ¥lachetnie urodzonego y znacznie uczone-
go mæºa, nieboszczyka Pana Jana Kochanowskiego, Woyskiego Sandomierskiego, rì. Polaka
zacnego, Slachcica dzielneo y Poety wdziæcznego, Który z niemaÆym smutkiem wszech
cnych Polaków poståpiÆ w Lublinie, Roku Pañskiego M. D. LXXXIIII. Dnia XVI. miesiå-
ca Sierpnia, pod konwokacyå, Przez Sebastyana Klonowica z Sulmierzyc na ksztaÆt Idylion
Theokrytowego, ktore ma napis, Epitaphios Bonos, napisane. Kraków 1585. Wraz
z utworami poetyckimi Andrzeja Trzecieskiego, por. 1o . Tenºe Klonowic: wyd. II
przez Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków 1858.

22 Bosek K.: Niì Ariadny, op.cit. List do P.M.N., op.cit. 18o .
23 Kuchowicz Zbigniew: Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Wyd. £ódzkie,

£ódª 1975, s. 82–83.
24 Cytaty z nastæpujåcych fraszek J. Kochanowskiego: Na zdrowie, Do dziewki, Na

dom w Czarnolesie oraz z Pie¥ni XII. Ksiægi pierwsze.
25 Pie¥ñ XX. Ksiægi wtóre. Fragment odnoszåcy siæ do ºony poety.
26 DzieÆo literackie jako ªródÆo historyczne. Red. Zofia Stefanowska i Janusz SÆawiñ-

ski, Czytelnik, Warszawa 1978. Tamºe: Jerzego Topolskiego Problemy metodologiczne
korzystania ze ªródeÆ literackich w badaniu historycznym, Jakuba Karpiñskiego Literatura
jako ªródÆo do badan socjologicznych, MichaÆa GÆowiñskiego Lektura dzieÆa a wiedza his-
toryczna czy Jerzego Ziomka Poeta jako ªródÆo historyczne.

27 Cyt. wg BronisÆawa Nadolskiego: Jan Kochanowski. íycie — Twórczo¥ì — Epoka,
PZWS, Warszawa 1966, s. 55.

28 Cyt. wg: Jan Kochanowski, DzieÆa polskie, PIW, Warszawa 1976, t. II, s. 79.
29 Ibidem, s. 249.
30 Fraszka O swych rymiech.
31 Opinie mgr. Jana Szeiba i pÆk. WÆadysÆawa Wójcika wg: Bosek Kazimierz, List

do... op.cit. 18o . Opinia dr. Antoniego Felusia, wg: Felu¥ Antoni, List do Kazimierza
Boska z 1 III 1983 oraz Sprawozdanie z badañ porównawczych pisma ræcznego. Katowice,
l III 1983 r.

Piotr Müldner-Nieckowski

DostarczyÆem K. Boskowi do råk wÆasnych dnia 21 grudnia 1983 r. (P.M.N.)
Pierwodruk w: „Archiwum Historii Medycyny”, 1985, t. 48, l, ss. 51-62; tekst zostaÆ uaktualniony.
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