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P i o t r M u ld n e r - N ie c k p w s k i

Uwagi w sprawie zdrowia, chorób i przyczyn
śmierci Jana Kochanowskiego (1530-1584)

N ie przypadkiem historycy medycyny, lekarze, zajm ują się chorobam i i przy
czynam i śm ierci znanych ludzi. Po pierw sze jest to potrzebne historykom ku l
tury, artystom i filologom, po drugie my sam i zdajem y sobie sprawę z tego, jak
w ażn ą rolę pełni m edycyna w określaniu koncepcji człow ieka w filozofii
i w nauce o dziejach, zw łaszcza obecnie, kiedy kwestie zdrow ia w życiu jed n o 
stek i społeczeństw stają się pierw szoplanow e.
W historii filozofii każdy liczący się myśliciel zajm ow ał się m edycyną i p ró 
bow ał jej nadać w łasne piętno, począw szy od Arystotelesa, poprzez św. T om a
sza, K artezjusza, K anta, M arksa, na w spółczesnych personalistach skończyw 
szy. Również historycy od daw na zw racają uwagę na w pływ zdrow ia i chorób
na dzieje świata, przebieg w ojen, przem iany doktryn społecznych itd. D latego
na łam ach A rchiw um H istorii Medycyny co pew ien czas pojaw iają się te te
m aty (pisano o C hopinie, Beethovenie, św. królowej Jadw idze, B arbarze R adzi
w iłłów nie i in.) i —jak sądzę —będą się pojawiać.
Również zapew ne dlatego zw rócił się do m nie z prośbą o wyjaśnienie tru d 
nych dla nielekarza spraw K azim ierz Bosek, dziennikarz i historyk od w ielu lat
zajm ujący się osobą, twórczością i życiem Jana Kochanowskiego. Bosek swoją
działalnością pob u d ził społeczeństw o Zw olenia, zachęcił archeologów i kon
serw atorów i spowodował, że rocznicowe obchody ku czci twórcy naszego ję
zyka literackiego nabrały charakteru naukow ego, nie tylko jubileuszow ego. O n
też zażąd ał ode m nie opinii na tem aty m u obce, bo m edyczne. Spotkaliśm y się
l czerwca 1979 r. w W ilanow ie, aby om ówić zebrany przez niego m ateriał źró d 
łowy pod kątem lekarskim i historycznom edycznym . Jeszcze wówczas nie m ie
liśmy do dyspozycji niektórych w ażnych dokum entów , ale wkrótce zostały
zdobyte wyniki badań, które Bosek zlecił do opracow ania innym specjalistom .
Po w ielokrotnych spotkaniach i stopniow ym grom adzeniu m ożliw ych do
osiągnięcia danych, skrystalizow ały się poglądy, które K azim ierz Bosek na
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m oją prośbę ogłosił podczas jednego z zebrań naukow ych O ddziału W arszaw 
skiego Polskiego Towarzystwa H istorii Medycyny i Farm acji na początku
1983 r. W ielu licznych wówczas zebranych historyków medycyny w spom ina
jego dw ugodzinny m onolog z estymą, co jak m i się wydaje, nie pozostaje bez
znaczenia dla om aw ianego w tym artykule tem atu.
ŹRÓDŁA I ICH ZAWARTOŚĆ
T rudności w b ad an iu chorób i przyczyn śm ierci K ochanowskiego polegają
na tym , że źródła m edyczne nie istnieją, a inne są szczątkow e, lub co najm niej
zagadkowe. Wydaje się to dziw ne, bo przecież poeta był przez wiele lat sekreta
rzem królewskim i zn ał najznakom itszych lekarzy swojej epoki, m .in. bez w ąt
pienia W ojciecha O czkę, który inscenizow ał sztukę Odprawa posłów greckich
(autor nie w idział przedstaw ienia z pow odu, jak pisał, złego stanu zdrow ia, ale
o jaką chorobę chodziło — nie wiemy; m oże była to tylko w ym ów ka?). M ożli
we, że poeta leczył się u nich, ale brakuje nam jakichkolw iek w iarygodnych
przekazów. D ziw ne jest także to, że nie m a żadnych danych m edycznych o je
go śm ierci i jej przyczynach, a w iadom ości innego rodzaju na ten tem at są
dw u-i naw et trójznaczne, zw łaszcza rozpatryw ane osobno.
K ochanow ski w swoich utw orach i listach w ielokrotnie daw ał do zro zu m ie
nia, że nie jest zupełnie zdrów i że złe sam opoczucie uniem ożliw ia m u realiza
cję w ielu w ażnych planów zarów no poetyckich, jak i publicznych. Jednak były
to zaw sze ogólniki, uzyskiw ane bez bliższych szczegółów, zgodnie zresztą ze
swoistością ówczesnej medycyny, która albo określała rozpoznanie w edług
um iejscow ienia choroby („choroba o czu”, „choroba b rz u szn a” itp.), albo w e
dług objawów („niem oc”, „upływ krw i” itp.). O kreślenia odpow iadające d zi
siejszym, w edług przyczyny i etiopatogenezy, należały do rzadkości (np. „przy
m io t”), chyba że dotyczyły konkretnych zm ian anatom icznych (złam anie
kości, zw ichnięcie stawów). Z atem i od ówczesnych lekarzy trudno się spodzie
wać informacji diagnostycznych innych niż sym ptom atologiczne [dotyczące ob
jawów —przyp. red.]. Jak m ożna było się przekonać w przypadku analizy chorób
innych wielkich ludzi, do zadań historyka medycyny należało zawsze zebranie
danych o objawach, przebiegu choroby i sposobach leczenia, co w rezultacie pro
wadziło do dedukcyjnego w yprow adzenia mniej lub bardziej ścisłych wniosków.
N aszą sytuację badaw czą kom plikuje to, że śm ierć m istrza Jana była, w e
dług K azim ierza Boska, nie na rękę dworow i Stefana Batorego i że sprawy
polityczne skłoniły w spółczesnych do usunięcia tego faktu w cień innych, bie
żących problem ów państwowych. Kochanow ski przybył do L ublina, gdzie
przebyw ał król, aby dopom inać się o praw a w zględem swego szwagra Jakuba
Podlodowskiego, zabitego w czasie podróży w królewskich interesach do Turcji
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(chodziło o zakup koni). Sejm konw okacyjny w L ublinie zajm ow ał się wtedy
m .in. polityką turecką i zapew ne ani królowi, ani m agnatom nie spodobało się
to, że K ochanowski, m ąż w ybitny i wpływowy, w prow adzał sprawy bądź co
bądź pryw atne. N ie w iadom o ostatecznie, czy poeta w idział się z królem , ale
w łaśnie tam , w czasie konwokacji um arł. Rzecz to typowa, że chwilowe intere
sy polityczne zaważyły na tym , co później dla narodu okazało się tak istotne:
nie m a żadnych bezpośrednich opisów śmierci Kochanowskiego, ani naw et p o 
grzebu i dalszych losów prochów poety.
D ysponujem y zatem opisam i pośrednim i, poczynionym i głównie dopiero
w X IX w., często sprzecznym i i bardzo niedoskonałym i oraz tekstam i literackimi
(Żale nagrobne... Sebastiana Fabiana Klonowica, Threnodia... A ndrzeja Trzecieskiego) i tekstam i na tablicach i nagrobkach Kochanowskiego. Istotna okazała się
twórczość poetycka wojskiego sandom ierskiego i jego epistolografia. P unktem
wyjścia dedukcji stała się śmierć Kochanowskiego i źródła jej dotyczące.

Ś m ie r ć Ja n a K o c h a n o w s k i e g o
Przyczyna śmierci: z rozm aitych przekazów i opisów dotyczących przyczy
ny śm ierci Kochanow skiego m ożna stworzyć następujący wyciąg.
A ndrzej Trzecieski (1585)1: naglą śmiercią z ziem i sarmackiej wyrwany...
Szym on Starowolski (1627) 2: zm arl w Lublinie w pięćdziesiątym drugim ro
ku życia3, rażony apopleksją, gdy w imieniu przyjaciół zam ierzał bronić przed kró
lem Stefanem sprawy Jakuba Podlodowskiego.
Julian U rsyn N iem cew icz (1808) 4: ...gdy przed królem Stefanem stawał
w sprawie Podlodowskiego, apoplexyą ruszony, żyć przestał.
Stanisław Przyłęcki (1857)5: nim jeszcze zdołał wytoczyć sprawę zabitego Pod
lodowskiego przed stanami zgromadzonemi i w yw ołać pomstę na jego zabójców,
tknięty paraliżem na dniu 22 sierpnia 1584 r. świat ten pożegnał.
Jó zef Przyborow ski6 (1857)7: ...zanim otrzym ał posłuchanie, apoplexyą tknięty,
z w ielkim żalem wszystkich zszedł z tego świata dnia 22 sierpnia.
K onrad Prószyński, ps. K azim ierz P rom yk (1884)8: ...kiedy j u ż m ia ł stanąć
przed tronem, od silnego wzruszenia duszy siły go opuściły, został tknięty paraliżem
i skonał.
R om an Plenkiew icz (1884)9: uniesienie tak gw ałtow nie organizmem jego
wstrząsnęło, że padł rażony apopleksyją według świadectwa współczesnych110, a ja k
nam się zdaje, wskutek anew ryzm u serca, które pod koniec życia za wiele ciosów do
znało, by mogło ten ostatni jeszcze wytrzymać.
A ntoni M ałecki (1884)11: dnia 22 sierpnia 1584 r. z rana m iędzy 8 a 9.00godzi
na rozbiegła się po Lublinie przerażająca wieść, że p. wojski sandomierski sławny
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wierszopis, od kilku dni w m urach m iasta goszczący, co tylko życie swoje
śm iercią nagłą i niespodziew aną zakończył12.
H .B . (1884)13: ...idąc na audiencją, paraliżem rażony nagle i niespodziewanie
umarł.
B ronisław Chlebow ski (1884)14: ...w chw ili gdy szedł na posłuchanie do króla,
p adł wskutek porażenia nieznanej nam natury.
Ks. Jan W iśniew ski (1930)15: smutek, uciążliwa droga, przejęcie się i niepokój
ja k go król przyjmie, tak podziałały i wzruszyły Kochanowskiego, że gdy wchodził
na salę przyjęć, dostał anewryzmu serca, zachwiał się i upadł nieżywy.
L udw ik H a h n (1931)16: według jednych m iał poeta takprzejąć się nieuwzględ
nieniem należytem jego prośby przez króla, że rażony apopleksją zakończył życie 22
sierpnia 1584 r. Według innych Kochanowski zm arł wskutek wzruszeń doznanych,
nie otrzymawszy jeszcze posłuchania u króla.
Z tego przeglądu jasno m ożna wywieść dwa wnioski. Po pierw sze żaden
z w ym ienionych autorów nie w iedział na pew no, jaką śm iercią u m arł K ocha
nowski. Posługiw ano się typowym i określeniam i stosowanym i do nagłej śm ier
ci: paraliż, apopleksja, anew ryzm serca. Paraliż, jak wiemy, nie m oże być przy
czyną śmierci nagłej, gdyż w samej tej nazw ie kryje się znaczenie przeciw ne.
Apopleksja (udar m ózgu, tj. zator tętniczy, zaw ał m ózgu lub wylew krwi,
krw iak) daje nagłą śm ierć (rzadko) tylko w w ypadku tętniaka, i to głów nie
u osób m łodych, ale pow oduje utratę przytom ności i w iąże się przyczynow o
z tym, co nazw ano paraliżem . A new ryzm (tętniak) serca m oże być rozpoznany
tylko przez autopsję, której praw dopodobnie u Kochanow skiego nie wykony
w ano. T ętniak serca czy tętnicy głównej istotnie pow odują nagłą śm ierć, jednak
tru d n o tu m ówić o praw dziw ości tw ierdzenia, że był pow odem zgonu K ocha
nowskiego, tym bardziej że został użyty do nazw ania śmierci nagłej, a nie cho
roby, i że posługiw ali się nim nielekarze, nieśw iadom i błędu. Zw raca w szakże
uwagę jeden istotny szczegół: wszyscy w ym ienieni autorzy m ów ią o czymś, co
spowodowało utratę przytom ności, choć jeszcze wcale nie życia.
Po drugie zn am ienne jest to, że w ym ienieni albo pow tarzają w zajem nie p o 
glądy, sform ułow ania czy całe frazy (sic!), albo u barw iają w ypow iedzi poprzed
ników, coraz bardziej je poszerzając. Skąd w zięła się w iadom ość o „nagłej
śm ierci” poety? N ie m a przecież bezpośrednich opisów. Z apew ne z utw oru
A ndrzeja Trzecieskiego, poety, który jak wszystko w skazuje był św iadkiem w ie
lu w ydarzeń tam tych dni w L ublinie (zwraca uw agę fraza:properata morte...):
Ereptum terris properata morte Ioannem,
Tota Cochanovium Sarmatis ora dolet.
Jest to fragm ent w iersza17 ogłoszonego w rok po śm ierci Kochanowskiego.
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Jednak powyższe uw agi w ym agają uzupełnienia, które całkowicie zm ienia
spojrzenie na całą sprawę. O tóż istnieją w przekazach aż trzy daty śm ierci w iel
kiego poety. K azim ierz Bosek nazw ał to „w ielokrotną śm iercią K ochanow skie
go” (1978)18. W kościele w Z w oleniu na znanej płaskorzeźbie um ieszczono d a
tę 22 sierpnia, Sebastian K lonowic podaje 16 sierpnia, Trzecieski 20 sierpnia19.
Bosek20 w ystąpił z hipotezą, że Kochanow ski nie u m arł śm iercią nagłą, ale
w L ublinie u m ierał przez kilka dni. M iałoby to zw iązek z dw om a p rzypusz
czeniam i: że poeta najpierw stracił przytom ność i że często jest m ow a o apo
pleksji i paraliżu, które tylko wyjątkowo m ają zw iązek z nagłą śmiercią.
Inform acji dostarcza analiza tekstu Ż alów nagrobnych... K lonow ica21.
Ten aluzyjny, złożony z 13 części
utw ór zaw iera tak wiele określeń odZALENAGROBNEhipotezie, że poeta
Xccj nticbsy cj:jei;u cieniami w Cyptygówym gaili/
ITiilciy tam/ w mtlcjacym team.
nie u m arł nagle, że tru d n o je pom i
Ciato piocfjmi y ćjecwiowi joawna obFajane/
tftuśi
pewniebyć obbane.
nąć: zacny poeta gaśnie, woniący kw iat
tltosg / megoy tojitmu (tolec / 4>oć w Eośćianey cjagy/
( (B»y powiem wejbegna (Je nagy)
mdleje, śmiertelny nań w iatr wieje, tac
ISjjybta jńba opanuic/ jaśieSjieto mieśce/
Co teras w Webo wslcćieć ebee.
jest kondycya nasza kiedy poliżem y, /
21jimtty w*ś ptses paciccje na dosypcie ptseśwje/
ColJetamsgpttnsalcśe.
A z światem się rosprzężemy i inne.
Cać ieji naga fonbycya toby polepmy/
a
5światem fi« rofptseśemy.
K lonowic także zw racał uwagę na to,
ITalcpiey ten futJa (łcjeltl/ co(JemebtefJiego
25ai oycaypana (wego.
że Kochanow ski był schorowany:
czerwie, które ciało w olu roboczego to
czą, spróchniały pień podsieczony,
a także wiele innych określeń. Z n a j
duje to potw ierdzenie w dalszych n a 
szych dociekaniach, ale te służą jako
pew ien dowód, że poeta jako czło
w iek dośw iadczony przez choroby
m ógł um ierać powoli. N ajbardziej

on świat j bobiyin fumnimiem/ ptefnie(Je wyptawit
Cu bobja (Jawę jo(łat»it.
CJ>waIit »fjy (wemt pana/ y potomftn>o pojuc/

Wiciejl piacetegoptosne.

jRtOś wątpi §e fuj ptjy świetey 3p(ie ŚDawtbowey/
ptsyjtucfja fiu pieśni noweyć

Z A L I X.
Oj* ©matu patniFn intjay cbctgli iść (potoicm/ Ciem
&ebyboif!iwy Hippotat w mściwy gtobie (woy

Cbpoc^y^

zn a m ie n n y je stn a stępu jący frag m ent Sebastian Fabian Klonowie, Żale Nagrobne,
ze strony dwudziestej drugiej:
Kraków 1585, str. 22.
Mózg, niegdy rozum u stolec, choc w kościaney czaszy,
(Gdy pow iem wezdrgną się naszy)
Brzydka żaba opanuie, zasiędzie to mieśce,
Co teraz w niebo wzleciec chce.
A zim ny w ąż przez pacierze na chrzypcie przysięże,
Co się tam w szpiku zalęże.
K lonowic był praw dopodobnie gościem Kochanowskiego, gdy ten przeby
w ał w Lublinie, a z jego Żalów ... w ynika, że był także w ielbicielem m istrza
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Jana i m im o niekorzystnej sytuacji politycznej koniecznie chciał przekazać p o 
tom nym to, co w idział. Stąd zapew ne ten szyfr poetycki Ż alów 22. Jeśli koncep
cja Boska jest słuszna, a wiele w skazuje na to, że jest, to przyczyna śm ierci by
łaby rozjaśniona, choć nie do końca. K ochanow ski na skutek choroby i napięcia
nerw ow ego zw iązanego z tru d n ą misją, zm ęczenia (pogoda wówczas była nie
korzystna: długotrw ałe upały, susza, która paliła cały kraj) doznał u d aru m ó z
gu lub zaw ału serca, które go powaliły z nóg, odebrały przytom ność i doprow a
dziły po kilku dniach do śmierci.
Jeżeli pom iniem y rzadkie zespoły neurologiczne, to nasuw a się w zasadzie
tylko jedno przypuszczenie. K ochanow ski m iał w chwili śm ierci zaaw ansow a
ną m iażdżycę (hipoteza).

C h o r o b y Ja n a K o c h a n o w s k i e g o
Teza ta znajduje potw ierdzenie w dow odach pośrednich, poniew aż nikt pod
tym kątem poety nie badał. Był na pew no słabego zdrow ia i dość szybko się sta
rzał. W szesnastym w ieku średnia długość życia była o wiele niższa, niż obec
nie, dlatego też m ożna przyjąć, że ludzie szybciej się starzeli. D ieta obfitująca
w tłuszcze nasycone, nadużyw anie alkoholu, brak zasad higienicznych p o 
w strzym ujących rozwój miażdżycy, w ygodny tryb życia bez ruchu, charaktery
zujący w yższe klasy społeczne (sybarytyzm ) i skutki —otyłość, zaburzenia gos
podarki w apniow ej (zrzeszotnienie kości), wreszcie typowe dla tam tego okresu
choroby: kiła, nękająca całą Europę, gruźlica, m iażdżyca, inne zaburzenia
przem iany m aterii znacznie skracały długość życia. Spośród w ym ienionych tu
czy n n ik ó w 23 na uw agę zasługują w łaśnie m iażdżyca i kiła, zw łaszcza jej postać
nerw ow a i naczyniow a (w spom niany anew ryzm serca).
W twórczości Kochanow skiego znajdujem y liczne aluzje do przedw czesne
go starzenia się. Ledw ie (z dzisiejszego p u n k tu w idzenia) 50-letni poeta pisał
choć u m nie broda siwa... N arzek ał na słabnące zdrowie: klinocie drogi, m ój dom
ubogi / oddany tobie ulubuj sobie, Ja sobie tak dobrych lat doczekać nie tu szę.../ Po
dobno jako niedźw iedź łapę lizać muszę..., ja, Panie, niechaj mieszkam w tym
gniaździe ojczystym, / a Ty m ię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym 24. O b a
w iał się nagłej śmierci bardzo w yraźnie:
Rychlej, niesposobnego będąc świadoma
Zdrowia mego, frasuje swe serce doma,
Zebych ja kiej choroby nagłej nie użył
N ie mając, kto by m i w tym je j sercem s łu ż y ł25
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Te w skazów ki są znam ienne, zw łaszcza jeśli się w eźm ie pod uwagę typ poe
zji upraw ianej przez Kochanowskiego, tzn. lirykę, która m a tę zasadniczą
cechę, że „wyraża autora”, odkryw a go, jest śm iała w w arstwie intym nej. L ite
ratura piękna jest rów nie dobrym źródłem historycznym , jak wszystkie inne28,
w ym aga jed n ak bardzo szczegółowej krytyki i w yw ażonych wniosków. Jedną
z zasad przyjm ow ania praw dziw ości słów pisarza jest pow tarzalność tem atu
lub problem u. W tym w ypadku nie m am y wątpliwości, że Kochanow ski n arze
kał na zdrowie.
D la podkreślenia tych znaczeń w arto przytoczyć charakterystyczne frag
m enty autentycznych listów poety.
D o księcia pruskiego Albrechta: Obecnie postanowiłem wybrać się do Włoch,
poniew aż owa choroba oczu, z którą od dawna się zmagam, z każdym dniem ob
jaw ia się bardziej niebezpieczną. N ie mogę je j dłużej znosić, gdyż i utrudnia moje
studia, i czyni m nie ciężarem bezużytecznym dla Waszej Wysokości (1566, K ocha
nowski 26-letni)27.
D o Jana Zam ojskiego; Bardzo bych to był rad uczynił, żebym był sam praesens
WM. teraz służby swe ofiarował, ale m i złe zdrowie nie da (1557, 47-letni)28.
D o Jana Zam ojskiego: I stękać m i W.M. nie dasz. Więc nie wiem m am li to od
WM. sobie za krzywdę brać. A le jednak, chcesz li m ię WM . na świecie m ieć dłużej,
proszę, niekaż m i WM. teraz nic pisać. Bo w dobrym zdrow iu ledwie jakie takie
operae pretium człowiek uczynić może (1580, 50-letni)29.
I
jeszcze jeden niezm iernie charakterystyczny fragm ent pisany ręką K ocha
nowskiego:
Ja inaczej nie piszę, jeno jako żyję;
Pijane moje rymy, bo i sam rad piję...30
W szystkie te dane zdają się wskazywać, że Kochanow ski cierpiał na bliżej
nieokreśloną chorobę oczu, że dość w cześnie m iał poczucie nękających go cho
rób i że wreszcie, w iedząc o szkodliwości nadużyw ania alkoholu, nie wylewał
za kołnierz. Przychodzi więc kolej na dociekanie, o jakiej to chorobie m ógł
myśleć sam poeta.
K azim ierz Bosek przedstaw ił odręczne teksty Jana Kochanow skiego z n a 
nym ekspertom pism a i grafologom . K om plet dokum entacji badawczej u dos
tęp n ił m i w styczniu i m arcu 1983 r., wyniki publikuję zatem drukiem jako
pierwszy, za zgodą K. Boska.
M gr Jan Szeib z Poznania, psycholog i grafolog otrzym ał do oceny m .in. list
K ochanowskiego do Stanisław a Fogelwedera z 6 października 1571 r. sprepa
row any w taki sposób, aby nie było w iadom o, o jaką epokę i o jakiego autora
chodzi. Przy przekazyw aniu oceny w obecności prof. dr. hab. Jacka Juszczyka,
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m gr Szeib jeszcze nie w iedział, kto pisał list. O to co stw ierdził na tem at pism a
41-letniego Kochanowskiego:
Człowiek przeżywający wiele niepokoju wewnętrznego. Człowiek zmęczony,
nerwowy, z w ahaniami w postawie i nastrojach, w myślach i działaniu. Człowiek
wrażliwy, uczuciowo rozbudowany, a myślami wybiegający daleko w sferę idea
łów, teorii, ambitnych zamierzeń, które — m im o wątłych sił — mobilizują go do he
roicznych wysiłków, do stałego postępowania w przód, do szczególnej wytrwałości
i wydajności. Trudno m u przy tym panow ać nad sobą, trudno zachować równowa
gę, uniknąć emfazy, pew nej — raz po raz —kolizji lub sprzeczności we własnym za
kresie. Istnieje u niego prawdopodobieństwo schorzeń sercowych, tuberkulicznych,
niedomagań oczu, organów układu trawiennego. Przy tak dużych zakłóceniach na
tle zdrowia i przy tak ekspansywnym oraz niezrównoważonym trybie bytowania
można by nawet nie przewidywać wielu lat życia.
D ru g im opiniodaw cą był płk W ładysław W ójcik, ekspert Z akładu K rym i
nalistyki w K om endzie Głów nej Milicji Obywatelskiej w W arszawie, znany
z tego, że u d o w odnił mistyfikację w okół listów C hopina do D elfiny Potockiej
i podw ażył w iarygodność papierów uznaw anych za autografy K ochanow skie
go. Poniew aż zn a ł pism o poety, przedstaw iono m u fotokopie odręcznych teks
tów K ochanowskiego w całości. P łk W ójcik pow iedział, że rękopis bez wątpie
nia może być podstawą ostrożnie
stawianych diagnoz. Co do sam ych
listów, pisze:
TH RENO DIAIN
FV N ER E NOBILISSIList do Fogelwedera...: obraz pisma
M I V I R I D. I O H A N N I S K O wskazuje,
jakoby list pisała osoba w p o 
chanouii, Tribuni Sandomirien: Poeta
Poloni £xcellentifsimi.
deszłym (sic!) wieku 60-70 lat, zm ę
A N D R E A 5 T R I C E S I V S.
czona, schorowana, o naruszonym
I.
układzie nerwowym i słabym wzroku.
E la vero funebrali
Analiza samego podpisu dowodzi w y
Mufa ami&a fyrmate.
Conuoca mceftas forores
raźnie, że w czasie jego kreślenia poeta
Eiulatu maximo.
Lachrymis per ora fufis
nie w ładał poprawnie ręką. Formy gra
Perfbncnt vt millies
O dolor dolor, dolorum
ficzn e są bowiem nieczytelne (możemy
Omnium grauifsime.
tylko częściowo odszyfrować znaki
11.
składowe), linie zaś niepewne, często
O Ccidit Septentrionis
Sidus illud fplendidu.
kroć faliste, nawet drżące. Widoczne
Cochanouius Poeta
lngeni vimaxima.
w liście objawy drżenia i niezborności
'
Qui
ruchowych ręki mogły byćspowodowa-
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ne różnymi przyczynami...

Pewien

Andrzej lrzecieski, lhrenodta tn funere...,
początek poematu. Utwór wydrukowany na wpły w mógł tu wy wierać m t ^ M d w y
końcu książki Sebastiana Klonowica Żale stan w zr°ku, k9ntroluj ąceg° p tsm o...
Nagrobne..., Kraków 1585
W sumie rozpoznania powyższe infor
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mują: w 1571 r., mając około 41 lat, Jan Kochanowski nie był j u ż w pełni sił fiz y c z 
nych. N ie dotyczy to sfery intelektualnej.
Trzecim specjalistą, którem u Bosek pow ierzył ocenę rękopisów K ochanow 
skiego, był dr A ntoni Feluś, adiu n k t w K atedrze K rym inalistyki U niw ersytetu
Śląskiego w K atow icach. O to wyjątki z jego obszernej opinii.
...We wszystkich rękopisach Jana Kochanowskiego znać pewien defekt w spraw
ności motorycznej. W miarę upływ u czasu defekt ten znacznie się pogłębia. W ręko
pisie stanowiącym list poety do Stanisława Fogelwedera jest dobrze widoczny.
Wszystkie nierówności i znaczne drżenie w niektórych znakach wskazują na niedo
magania w zdrow iu fizycznym Jana Kochanowskiego. Odnosi się to do systemu
nerwowego ja k również do sprawności mięśni czy ewentualnie układu kostno-sta
wowego i zmysłu w zroku?1
G rafolodzy są więc jednego zdania: K ochanow ski przedw cześnie się starzał,
m iał zaburzenia, które pow odow ały drżenie rąk i osłabienie w zroku.
Pozostaje do om ów ienia różnicow anie m iędzy najczęściej spotykanym i
w XVI w. chorobam i: kiłą i m iażdżycą. Jedynym śladem , który by kazał myśleć
o tym, że K ochanow ski m ógł chorować na kiłę, jest określenie używ ane przez
historyków literatury „anew ryzm serca” rozum iany jako tętniak tętnicy głów 
nej, gdyż kiła dawniej była jego najczęstszą przyczyną. Jak jed n ak w spom nia
łem , nazw a ta nie znajduje żadnego pokrycia w faktach i pojaw iła się dopiero
w tekstach X IX -w iecznych. N ie m ożna jej rozpatryw ać jako przyczyny cier
pień poety. Pozostaje zatem m iażdżyca jako przyczyna choroby wieńcowej,
nadciśnienia i (lub) u d a ru m ózgu. O bciążającym i czynnikam i mogły być nie
praw idłow a dieta, brak ru ch u , nadużyw anie alkoholu, konstrukcja osobowości.
W n io s k i
1. Istnieją liczne przesłanki upow ażniające do tw ierdzenia, że Jan K ocha
nowski, um ierając w w ieku 54 lat, był człow iekiem schorow anym i p rz ed 
wcześnie postarzałym .
2. N a podstaw ie dostępnych źródeł m ożna przypuszczać, że Jan K ocha
nowski cierpiał na ujaw niającą się w w ieku 41 lat m iażdżycę i że od 26 roku ży
cia skarżył się na bliżej nieokreśloną chorobę oczu. P row adził niehigieniczny
tryb życia, był typem w rażliw ego, znerw icow anego artysty. M iał zaburzenia,
które powodow ały drżenie i niepew ność ruchow ą rąk.
3. Śm ierć Jana Kochanow skiego w stosunkow o m łodym w ieku (54 lata)
w świetle danych dzisiejszej nauki [1983 r.] m oże być zrozum iała, jeśli się
w eźm ie pod uw agę hipotezę K azim ierza Boska, że nie była to śm ierć nagła.
4. Ź ródła w ydają się wskazywać, że Jan Kochanow ski na skutek u d aru m ó z
gu lub zaw ału serca stracił przytom ność 16 sierpnia i zm arł 22 sierpnia 1584 r.
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P r z y p is y
1 Trzecieski Andrzej: Threnodia in funere nobilissimi viri D. Johannis Kochano wi,
T nbum Sandomieren. Poetae Poloni excellentissimi. Utwór, zamieszczony na końcu
książki Sebastiana Klonowica ^a le nagrobne..., jest datowany: Lublini Anno 1584. die
20. Augusti, po czym następuje sześciowiersz z 24. sierpnia roku tego samego.
2 Starowolski Szymon: Setnik pisarzów polskich. Przeł. i koment. Jerzy Starnawski
wg wydania w Wenecji, 1627. Kraków, Wyd. Literackie 1970, s. 105.
3 Oczywista pomyłka, powtórzona m.in. przez J.U. Niemcewicza, przez później
szych sprostowana.
4 Niemcewicz Julian Ursyn: Mowa na pochwałę Jana Kochanowskiego, na posiedze
niu Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół N auk czytana dnia 10 listopada 1808 przez
Juliana Ursyna Niemcewicza, Sekretarza Senatu, Członka Towarzystwa. Roczn. Tow.

Król. Warsz. Przyj. Nauk, t. VIII, cz. I. Warszawa, 1812.
5 Przyłęcki Stanisław: ^yw o t i pisma Jana Kochanowskiego. Przemyśl 1857.
6 Przyborowski Józef: Wiadomości o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań
1857, s. 45.
7 Przyborowski jest uważany za pierwszego znaczącego badacza kochanowianów.
8 Konrad Prószyński (vel Kazimierz Promyk): O Janie Kochanowskim z Czarnola
su, jego pieśniach i o pamiątkach po nim. Warszawa 1884, s. 62.
9 Plenkiewicz Roman: Jan Kochanowski, jego ród, żywot i dzieła. IV tom pomniko
wego wydania Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Warszawa 1884, s. 645.
10 Plenkiewicz nie podaje źródła swoich wiadomości.
11 Małecki Antoni: Jana Kochanowskiego młodość. Rzecz czytana napublicznemposie
dzeniu Akademii Umiejętności dnia 28 maja 1884 roku. Przegl. Polsk., t. 73, s. 193.
12 Godzina 8-9 odpowiada ówczesnej godzinie 14, oznaczającej wtedy porę ranną.
Godzinę 14 umieściła według obowiązującego wówczas sposobu liczenia czasu Dorota
Kochanowska, wdowa po Janie, na nagrobku, jak uważa K. Bosek, w kościele św. Micha
ła, obecnie nieistniejącym. Nie zachowała się płyta, ale treść nagrobka podają Prószyński
i Przyłęcki, op. cit.
13 H.B. (inicjały nierozwiązane): Jan Kochanowski, książę poetów polskich, Poznań
1884, s. 72.
14 Chlebowski Bronisław: Jan Kochanowski w świetle własnych utworów, Warszawa
1884, s. 221.
16 Wiśniewski Jan: Jan Kochanowski w czterechsetlecie urodzin 1530-1930, Rocznik
Diecezji Sandomierskiej na 1930 r., Radom 1930, s. 12.
16 H ahn Ludwik: Ziemia Lubelska w życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Z po
wodu odsłonięcia pomnika poety w Lublinie w dniu 27 I X 31 r., odbitka z ABC, s. 15.
17 Trzecieski A.: op. cit., sześciowiersz umieszczony po tekście Trenodii (por. 1o).
18 Bosek Kazimierz: N ić Ariadny. Literatura, nr 26, 26 VI 1980. Tenże: List do P
Muldnera-Nieckowskiego z 15 I 1983. Tenże: Wypowiedz w TVP Kraków, program
ogólnopolski II, pt. Gdzie naprawdę spoczywa Jan Kochanowski. Cykl Sensacje z prze
szłości. Nadany 7 XI 1979. Janusz Pelc: Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze
polskiej. PWN, Warszawa 1980, s. 105. Praca Pelca odnotowuje hipotezę Boska.
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19 Trzecieski A.: op.cit. 1o.
20 Bosek Kazimierz: Notka robocza z rozmowy z P Muldnerem-Nieckowskim
1 VI 1979 r. w Wilanowie (brulion): Ratowanie —przy dzisiejszych metodach leczenia
trwa 2 do 5 tygodni. Myślę, że tak samo wtedy... jeżeli był nieprzytomny, to ratowanie trwa
ło dotąd, dopóki chory m iał oddech i tętno. Parę dni mógł być nieprzytomny... Te i inne spi

sane ręką K.B. moje uwagi natury medycznej utwierdzały go w przekonaniu, że przy
jął hipotezę prawidłową.
21 Klonowie Sebastian: Zale nagrobne / Na ślachetnie urodzonego y znacznie uczone
go męża, nieboszczyka Pana Jana Kochanowskiego, Woyskiego Sandomierskiego, rć. Polaka
zacnego, Slachcica dzielneo y Poety wdzięcznego, Który z niemałym smutkiem wszech
cnych Polaków postąpił w Lublinie, Roku Pańskiego M. D. L X X X IIII. Dnia X VI. miesią
ca Sierpnia, pod konwokacyą, Przez Sebastyana Klonowica z Sulmierzyc na kształt Idylion
Theokrytowego, kjore ma napis, Epitaphios Bonos, napisane. Kraków 1585. Wraz

z utworami poetyckimi Andrzeja Trzecieskiego, por. 1o . Tenże Klonowie: wyd. II
przez Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków 1858.
22 Bosek K.: N ić Ariadny , op.cit. List do P.M.N., op.cit. 18° .
23 Kuchowicz Zbigniew: Obyczaje staropolskie X V II-X V III wieku. Wyd. Łódzkie,
Łódź 1975, s. 82-83.
24 Cytaty z następujących fraszek J. Kochanowskiego: Na zdrowie, Do dziewki, Na
dom w Czarnolesie oraz z Pieśni X II. Księgi pierwsze.
25 Pieśń X X . Księgi wtóre. Fragment odnoszący się do żony poety.
26 Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Zofia Stefanowska i Janusz Sławiń
ski, Czytelnik, Warszawa 1978. Tamże: Jerzego Topolskiego Problemy metodologiczne
korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym , Jakuba Karpińskiego Literatura
jako źródło do badan socjologicznych, Michała Głowińskiego Lektura dzieła a wiedza his
toryczna czy Jerzego Ziomka Poeta jako źródło historyczne.
27 Cyt. wg Bronisława Nadolskiego: Jan Kochanowski. Zycie — Twórczość — Epoka,
PZWS, Warszawa 1966, s. 55.
28 Cyt. wg: Jan Kochanowski, Dzieła polskie, PIW, Warszawa 1976, t. II, s. 79.
29 Ibidem, s. 249.
30 Fraszka O swych rymiech.
31 Opinie mgr. Jana Szeiba i płk. Władysława Wójcika wg: Bosek Kazimierz, List
do... op.cit. 18o . Opinia dr. Antoniego Felusia, wg: Feluś Antoni, List do Kazimierza
Boska z 1 III 1983 oraz Sprawozdanie z badań porównawczych pisma ręcznego. Katowice,
l III 1983 r.
Piotr M uldner-Nieckowski

Dostarczyłem K . Boskowi do rąk własnych dnia 21 grudnia 1983 r. (P.M.N.)
P ie rw o d ru k w: „A rchiw um H isto rii M edycyny", 1985, t. 48, l, ss. 51-62; tekst został uaktualniony.

