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Parę uwag wstępnych

W 2002 roku wydałem w ramach opracowania Dzieje 
języka artystycznego w Polsce tom zatytułowany Język i  sty
le literatury baroku; tak się złożyło, że okres ten opracowa
łem wcześniej. Teraz przyszła kolej na Średniowiecze i Re
nesans, które pierwotnie chciałem wydać łącznie, ale pra
cując nad średniowieczem, doszedłem do przekonania, iż 
epokę tę trzeba potraktować inaczej, na szczególnych pra
wach. Ten najdłużej trwający okres w nowożytnej literatu
rze europejskiej jest w Polsce krótszy o dwa wieki: literatu
ra polska zaczyna się od Bogurodzicy, datowanej na drugą 
połowę XIII wieku, ale trwa dłużej -  do około 1543 roku. 
Wcześniej panuje niepodzielnie w całym piśmiennictwie 
łacina, w początkach będąca prawie wyłącznie językiem du
chownych przybyłych z Zachodu lub z Czech, dopiero naj
prawdopodobniej w drugiej połowie XII wieku szerząca się 
także wśród wykształconych Polaków, głównie księży i za
konników. Około drugiej połowy XVI wieku, a zwłaszcza 
przez cały wiek XVII, łacina staje się językiem polskiej sar- 
macji, pogłębiając bilingwinizm polskiej kultury Jestem zda
nia, że bilingwinizm ten był zjawiskiem dla tej kultury ze 
wszech miar potrzebnym. Oba języki: łacina i polszczyzna, 
żyły długi czas w symbiozie, wzajemnie się dookreślając, 
uzupełniając, inspirując. Ich drogi rozeszły się tak napraw



dę dopiero w drugiej połowie XX wieku, kiedy to język ła
ciński zniknął z programów nauczania gimnazjów i liceów. 
Wcześniej człowiek wykształcony w Polsce znał łacinę (a nie
kiedy także grekę), jeśli nią nie pisał, to przynajmniej ro
zumiał łacińską mszę czy uniwersytecką laudację. Tak było 
zwłaszcza w Krakowie, we Lwowie, w Wilnie, starych mia
stach uniwersyteckich, z humanistycznymi, tj. klasycznymi, 
gimnazjami.

Dzieje języka artystycznego w Polsce dotyczyć będą głów
nie literatury polskojęzycznej i historii polszczyzny literac
kiej. Nie mają one więc tak rozlegle zakrojonego materia
łu, jak Średniowiecze T. M i c h a ł o w s k i e j  (1999), w któ
rym szeroko zostało potraktowane piśmiennictwo w języku 
łacińskim, integralny składnik polskiej kultury Skupiać 
będę uwagę głównie na utworach polskojęzycznych, osa
dzając je jednak szerzej, niż to czynili inni autorzy prac do
tyczących historii polszczyzny, na łacińskim podłożu.

Jak wiemy, wpływy języka łacińskiego na polszczyznę 
literacką były wielkie, dotyczyły one różnych warstw sys
temu językowego (a także ortografii) oraz słownika wyra
zów i struktur frazeologicznych. Ale bodaj największe 
wpływy widać na płaszczyźnie tekstów, ich form wersyfi- 
kacyjnych, genologicznych i stylistycznych.

Polski język literacki był szlifowany na wzorcach tekstów 
łacińskich. Większość literackich stylów staropolskich ma 
rodowód łaciński. Nie czeski, ale łaciński. Łacina -  język 
religii i nauki, prawa i dyplomacji, o zasięgu europejskim, 
był zarazem językiem, by tak rzec, domowym, lokalnym. 
Wyedukowany Polak mógł się do niego w każdej chwili 
odwołać, nie musząc jechać do Pragi. Później nawet wszyst
ko, co łacińskie, stanie się „szlacheckie, sarmackie”, i Pol
ska będzie jedynym krajem w Europie, w którym cała kla
sa społeczna jest dwujęzyczna i łaciną można mówić poza 
murami kościoła czy uniwersytetu.

Ten stan rzeczy przygotowało właśnie średniowiecze.
Ale szczególne prawa tej epoki do innego jej traktowa

nia wynikają z innych przyczyn. Literackie piśmiennictwo



polskie tego okresu jest bardzo skromne, nieproporcjonal
nie szczupłe do czasu trwania okresu. Można je pomieścić 
w paru tomach.

Niektóre utwory tworzą do dziś filologiczne zagadki
0 wielu niewiadomych. J. Lewański pisał, iż sama poezja 
XV wieku „jako większy zbiór jest rzeczywiście mało czy
telna, ponieważ sprawia na pierwszy rzut oka wrażenie 
chaotycznej mozaiki złożonej z drobnych różnorodnych 
kamyków” (Lewańsk i ,  1978, s. 256). A zasłużony badacz
1 wydawca średniowiecznej literatury S. Vrtel-Wierczyński 
pisał: „Brak tej poezji piękności i artyzmu, brak wyrobie
nia formy literackiej” . I ta ocena, zapewne zbyt surowa, 
przeważała wśród historyków literatury i języka polskiego, 
pozostawiając średniowiecze jakoby w cieniu innych epok.

A przecież poetyckie i prozaiczne utwory średniowieczne 
to początki późniejszych gatunków, konwencji literackich 
i stylów. To także początki polskiego języka literackiego, 
który nie musiał mieć dialektalnego podłoża, aby mógł po
wstać i się rozwijać. Te początki, niekiedy nader interesu
jące i mające charakter wcale dynamiczny, każą nam dzisiaj 
traktować różne oceny typu „ojcem literatury polskiej był 
Mikołaj Rej” z rezerwą należną niemądrym banałom.

Staram się w tej części Dziejów  języka artystycznego 
w Polsce przyjrzeć się bliżej tekstom, które początki te two
rzyły. Będzie więc to tom przede wszystkim „analityczny”, 
z uwagą tropiący różne kamyczki mozaiki, o których pisał 
Lewański. Ale każda epoka literacka ma swoje właściwo
ści i badacz powinien iść ich śladami. Średniowiecze to 
trudne i niejasne początki literatury, renesans to przede 
wszystkim wielkie indywidualności, a zarazem otwarcie 
literatury na wszystkie tematy i formy, barok -  bujny roz
wój wielu poetyk i stylów. A całą staropolską literaturę 
kształtują cechy, które wycisnęły na niej nie tyle piętno 
starości, ile wspólnych wartości, nawyków i poszukiwań.

Jesteśmy u źródeł literatury polskiej, jej języka i stylów. 
Źródeł, nad którymi trzeba się zatrzymać z cierpliwością i... 
pokorą.





Część pierwsza

Początki literatury 

średniowiecznej





ROZDZIAŁ I

W kręgu slavia romana

Ponad pięć wieków, licząc od chrztu Polski w 966 roku, 
trwa w Polsce okres kultury i literatury zwany średniowie
czem. Nazwa zrodzona w dziełach historyków zachodnich 
w XVI-XVII wieku oznaczała wieki średnie (media aetas, 
medium aevum) między epoką starożytną, trwającą do upad
ku Rzymu w 476 roku, a epoką nowożytną, zaczynającą się 
w drugiej połowie XV wieku (upadek Bizancjum w 1453 
roku, odkrycie Ameryki w 1492 roku). Tak rozumianego śred
niowiecza kultura polska nie miała.

Czas przed 966 rokiem jest dla Polski czasem prymityw
nej, bo niepiśmiennej kultury pogańskiej zachodniosłowiań- 
skiej. Istniała, jak wszędzie w Europie środkowej, jakaś 
poezja i sztuka ludowa, pogańska twórczość oralna, rzeź
by i przedmioty kultowe. Wszystko to jednak nie stanowi
ło kulturowego zaplecza dla prężnej kultury chrześcijań
skiej, czego nie można powiedzieć o kulturze plemion 
germańskich, która uczestniczyć będzie w stopniu wydat
nym w kształtowaniu średniowiecznych kultur niemieckich.

Istniały w Europie dwa centra emanacji kultury chrześci
jańskiej: Rzym i Bizancjum. W orbicie obu tych ośrodków 
znalazły się kraje słowiańskie, tworząc dwie strefy kulturo
we, które R. Picchio nazywa: slavia romana i slavia ortodos- 
sa. Ruś Kijowska, Bułgaria z Macedonią, Serbia znalazły się



w kręgu slavia ortodossa, Czechy, Chorwacja, Słowenia, Pol
ska -  w slavia romana. Uformowany po 863 roku na terenie 
Wielkich Moraw język liturgiczny Słowian: język starocer- 
kiewnosłowiański, nie miał jeszcze w IX i X wieku charakte
ru bizantyjskiego; genialni jego twórcy, bracia Cyryl (Konstan
tyn) i Metody byli gorącymi rzecznikami jedności chrześcijan 
i prymatu papiestwa. Ich misję na Morawach, zrazu cesarską, 
bizantyjską wsparł papież, mianując po śmierci Cyryla w Rzy
mie jego brata na arcybiskupa metropolii sirmijskiej, obejmu
jącej Panonię (869 r.). Jest wysoce prawdopodobne, że język 
starocerkiewnosłowiański, vieux slave -  jak nazwali go fran
cuscy slawiści, uformował się nie w greckich Salonikach, ale 
na Morawach, w samym centrum Słowiańszczyzny.

Formalnie Bizancjum odłączyło się od Rzymu w 1054 
roku, ale tendencje separatystyczne zaznaczyły się dużo 
wcześniej, nasiliły się nawet w czasach Cyryla i Metodego.

Polska dzięki mądrej decyzji i polityce Mieszka I znala
zła się w 966 roku w strefie romańskiej. Decyzja ta mia
ła zasadnicze znaczenie. Była wówczas możliwość wyboru 
obrządku greckiego. Przyjmuje się, że istniał on już w Ma- 
łopolsce w IX-X wieku, jednak wybór orientacji zachodniej, 
łacińskiej okazał się dla kultury polskiej nader korzystny.

Akcentujemy tę kwestię z wielu powodów. Wybór, jakiego 
w początku XI wieku dokonała Ruś Kijowska, wydawał się 
korzystniejszy. Zdaniem polskiego historyka H. Samsonowi
cza, „Prawosławie [czyli kościół ortodoksyjny, wschodni, 
slavia ortodossa -  A.W.] stwarzało podstawy rozwoju języ
ków rodzimych i co bardziej ważniejsze -  ich formy pisanej. 
Powstanie tekstów w językach słowiańskich -  ruskim, buł
garskim -  doprowadziło do zdumiewającego rozkwitu rodzi
mej literatury na wschodzie i południu Europy.

W cesarstwie bizantyjskim na pewno bardziej rozwinię
te niż na zachodzie były: oświata, nauka, sztuka, malar
stwo, architektura (...). Świątynie Kijowa przewyższały 
kościoły Gniezna, Pragi, Roshilde jakością architektury 
i programem malarskim (...). Pluralizm kultury na wscho



dzie był i większy i bardziej widoczny niż na zachodzie 
Europy” (S am so no w ic z ,  2000, s. 65).

Ale tak było we wczesnym okresie, między XI-XII wie
kiem. Dość szybko zaznaczyły się w strefie bizantyjskiej 
przejawy kryzysu. Zresztą entuzjastyczna opinia Samsono
wicza o „zdumiewającym rozkwicie rodzimej literatury” na 
Rusi i w Bułgarii, powtarzająca bezkrytycznie stereotypy 
slawistyki rosyjskiej, jest więcej niż przesadna. Literatura 
staroruska rozwija się bez poezji i dramatu, bez znajomo
ści teorii literackiej i retorycznej, bez uczonej, filozoficznie 
podbudowanej publicystyki! Już od początku wykazuje ona 
typ literatury zamkniętej, ograniczonej do motywów i form 
religijnych oraz epicko-kronikarskich. Znajomość piśmien
nictwa greckiego klasycznego była niewielka. Zauważa 
R. Picchio (bardzo zresztą ostrożnie): „Prawdą jest, że stare 
teksty powstałe na terenie slavia balcanica i Słowiańszczy
zny Wschodniej były pozbawione fictio. Prawdą jest, że 
biorąc pod uwagę ich zależność od intelektualnego kodu 
ustanowionego głównie przez doktrynę religijną, ich roz
piętość tematyczna była bardzo ograniczona. Prawdą jest 
też, że ponieważ każdy pisarz religijny, ściśle posłuszny 
chrześcijaństwu, był zobowiązany do komunikowania 
«prawdy« i unikania jakiejkolwiek formy «poetycznego 
kłamstwa«, semantyczny system prawosławnych tekstów 
słowiańskich okazuje się inny aniżeli ten, który jest dzie
łem średniowiecznych literatur obszaru romańskiego” 
(P i cchio ,  1999, s. 30-31).

Jednakże za Lichaczowem i innymi rusycystami Picchio 
twierdzi, iż owe -  ewidentne przecież -  braki niejako re
kompensowała sfera ars: „Można raczej utrzymywać, że 
brak różnorodności na płaszczyźnie z a w a r t o ś c i  t e m a 
t y c zn e j  ułatwił wypracowanie technik formalnych nie do 
pogardzenia” (P i cchio ,  1999, s. 31).

Ale ów brak różnorodności tematycznej wpływał na 
możliwości poznawcze, a zarazem artystyczne literatury, 
na kształtowanie się zrazu oryginalnych, ale z biegiem



czasu coraz bardziej monolitycznych form. Dla konserwa
tywnego piśmiennictwa staroruskiego ideał wierności 
wobec wzorca tradycji był dogmatem i często utożsamia
no go z ideałem „jedynej prawdy” . Tradycje greckiej filo
zofii i poetyki, otwartych na dialog, a także na intelektu
alną refleksję, pielęgnowane były w Europie zachodniej, 
nie na Rusi.

W eseju Upadek Cesarstwa Rzymskiego, czyli coś dla 
zwolenników śródziemnomorskiego m itu Cz. Miłosz pisze: 
„Emigracyjny historyk rosyjski Fiedołow przypuszcza nawet, 
że gdyby greka stała się językiem liturgii i ksiąg świętych 
Kościoła prawosławnego, inaczej potoczyłaby się historia 
Rusi. Z tego względu być może gorliwość dwóch braci, Cy
ryla i Metodego, była niedźwiedzią przysługą. Przetłumaczyli 
oni Pismo Święte na język starobułgarski, który, zwany sta- 
rocerkiewnosłowiańskim, stał się na wiele wieków językiem 
prawosławia. Duchowieństwo wschodnie nie musiało się 
więc uczyć greki, a tym samym traciło dostęp do skarbów 
kulturalnych przeszłości” (Mi łosz ,  2002, s. 9).

Kultura staroruska była w istocie jednojęzyczna. A decy
dującą w niej rolę, jak i w pozostałych krajach slavia orto- 
dossa, odgrywał język starocerkiewnosłowiański, zrazu ję
zyk religii i liturgii, a po jakimś czasie także literatury i tek
stów prawno-urzędowych. Różnice między tym językiem 
(pisanym, sakralizowanym, kultywowanym) a językiem sta- 
roruskim nie były w XI wieku wielkie. Nie było w Rusi 
Kijowskiej XI-XIII wieku bilingwizmu.

Dodajmy do Fiedołowa i Miłosza, iż duchowieństwo 
wschodnie nie tylko traciło dostęp do skarbów greckiej kul
tury, ale także kontakt z Europą zachodnią. I trwało to dłu
go, aż do reformy europeizacyjnej Piotra Wielkiego.

Konserwatyzm bizantyjski wycisnął swe piętno na kul
turze krajów slavia ortodossa. Nie uczestniczyły one 
w zmiennej i otwartej kulturze europejskiej, w kształtowa
niu renesansu, manieryzmu, baroku. Właściwie średniowie
cze trwało w Rosji aż do połowy XVIII wieku.



Kształtowanie się kultury romańskiej w Polsce po przyję
ciu za pośrednictwem czeskim chrześcijaństwa obrządku 
katolickiego postępowało zrazu powolnie. Odległa Polska 
tworzy w Х-ХІ wieku peryferię trzeciego stopnia. Jeśli przy
jąć, iż w tej części Europy kultura germańska tworzy peryfe
rię stopnia pierwszego, Czechy -  drugiego (Czechy przyjęły 
chrześcijaństwo o 100 lat wcześniej od Polski), to w odniesie
niu do Polski można mówić o jej opóźnieniu kulturowym, 
choć nie tak wielkim jak w przypadku slavia pagana (ziemie 
nadbałtyckie i leżące na zachód od Odry) czy pogańskiej 
Litwy. Co znaczy wprowadzone tu pojęcie „peryferia trzecie
go stopnia”? Otóż oznacza ono opóźnienie nie tylko wobec 
centrum, Włoch, Bolonii czy Padwy, ale również wobec 
ościennych Czech. W tym czasie Polska jest krajem, do któ
rego z trudem dociera piśmiennictwo, sztuka, szkoła. Licz
ba zabytków romańskich jest w Polsce skąpa, a ich poziom 
artystyczny, z małymi wyjątkami, przeciętny lub niski.

Od końca X wieku po drugą połowę XIII wieku piśmien
nictwo jest wyłącznie łacińskie i aż do Kadłubka (koniec 
ХІІ-początek XIII wieku) pozostaje domeną cudzoziemców.

Ale Kadłubek to już pisarz formatu europejskiego. Będzie 
takich później więcej, jednak odległą peryferią zostaniemy 
aż do renesansu, kiedy to stan polskiej literatury, nauki, 
wydawnictw, sztuki zmieni się do tego stopnia, iż w tej 
części Europy będziemy już tworzyć peryferię pierwszego 
stopnia.

Współistnienie od XIII wieku dwóch języków artystycz
nych w Polsce: własnej łaciny i polszczyzny literackiej, było 
zjawiskiem pozytywnym. Przez całe średniowiecze trwał 
wpływ łaciny, który w zakresie wzorców stylistycznych był 
nawet większy niż w płaszczyźnie czysto językowej. Właści
wości artystyczno-stylistyczne bowiem mają to do siebie, 
że w tekstach określonego języka nabierają równocześnie 
wymiaru ponadjęzykowego, niejako uniwersalnego. Gdyby 
losy literackiego języka w Rusi Kijowskiej, a później w Rusi 
Moskiewskiej opierały się rzeczywiście na tym, co w lite-

2 Dzieje.



raturze greckiej było wielkie, stan literatury i jej języka 
przedstawiałby się inaczej. Pod pewnymi względami łaci
na w ówczesnym świecie chrześcijańskim była w sytuacji 
znacznie lepszej niż greki. Łacina transmitowała na całą 
zachodnią i środkową Europę wzorce języka artystyczne
go i jego style. A było tych wzorców wiele. Łacinnicy bo
wiem sięgali po źródła greckie i to oni je upowszechniali 
w Europie jeszcze na długo przed renesansem XV-XVI wie
ku. Przeszczepiali też wzorce bizantyjskie. Łacina stanowiła 
zarazem środek transmisji stylów biblijnych i uczestniczy
ła czynnie w wymianie kulturowych dóbr narodowych, wy
korzystując do tego zarówno światłe zakony, jak i ośrodki 
uniwersyteckie. A przecież miała do zaoferowania także 
własny repertuar tematów, motywów, gatunków, stylów zro
dzonych w starożytności rzymskiej i we współczesności 
włoskiej czy francuskiej. Szczególnym bogactwem cecho
wała się ta oferta w zakresie poezji.

Istotny dla losów obu literatur w Polsce był fakt, że 
w strefie slavia romana rozwijały się różne kody poetyckie, 
których brakło w Bizancjum i na obszarze slavia ortodos- 
sa. W średniowieczu zachodnioeuropejskim co jakiś czas 
nasilały się tendencje prerenesansowe, najpierw w IX wie
ku za Karola Wielkiego, potem w XII wieku we Francji
i w północnych Włoszech. Oznaczały one nie tylko nawrót 
do wielkich literatur antycznych, ale także możliwość 
symbiozy między chrześcijaństwem i „pogańską” kulturą 
antyczną.

Dominacja łaciny spowodowała więc wzmożoną cyrkula
cję dóbr kultur dawnych i współczesnych, stały ruch kon
wencji, gatunków, stylów, wymianę filozoficznej myśli i po
glądów naukowych.

Przy bliższym wejrzeniu, które staramy się w tej pracy 
zachować, okazuje się, że ruch w sferze stylów, zmiany w in
nych strukturach języka artystycznego w prowincjonalnej 
Polsce były duże.



ROZDZIAŁ II

Podział na okresy

Literaturę polskiego średniowiecza, literaturę dwujęzycz
ną: łacińską i polskojęzyczną, można podzielić na następu
jące okresy:
-  literatura łacińska w okresie: koniec X-pierwsza połowa 

XIII wieku, to okres wyłącznie łaciński;
-  literatura łacińska i polska w okresie: druga połowa XIII- 

koniec XIV wieku, to okres świetnych, niestety jednostko
wych, początków literatury w języku narodowym;

-  literatura łacińska i polska w XV wieku to okres wzrasta
jącej roli piśmiennictwa narodowego przy zachowaniu 
ważnej pozycji łaciny w kraju; okres ten ma swe wypust
ki w XVI wieku.
Podział ten odpowiada mniej więcej współczesnym perio- 

dyzacjom historycznoliterackim. Czy pokrywa się z podzia
łem opartym na kryteriach językowo-stylistycznych? Do 
pewnego stopnia tak, ale w niektórych przypadkach budzi 
on wątpliwości. Tak na przykład Bogurodzicę czy Kazania 
świętokrzyskie dzielą nie tylko różnice językowe czy geno- 
logiczne, ale właśnie stylistyczne i wolelibyśmy nie łączyć 
tych dzieł w jeden ogólny s t y l  k u n s z t o w ny ,  jak to 
uczynili niektórzy badacze. Im bliżej renesansu, tym róż
nice stylowe będą się pogłębiać. Można o nich zresztą już 
więcej powiedzieć, bo znacznie więcej jest tekstów.



Pozostawmy chwilowo sprawę typologii stylów literac
kich średniowiecza. W odniesieniu do średniowiecza będzie
my ją budować stopniowo, od zabytku do zabytku, wedle 
podanego wcześniej porządku periodyzacyjnego.

Opracowania historycznoliterackie budzą różne kontro
wersje. Przede wszystkim wychodzą one często poza obszar 
literatury pięknej. To z kolei powoduje, że dzieje literatu
ry średniowiecznej stają się dziejami piśmiennictwa, w któ
rym znajdą się i statuty prawne, i roty przysiąg, i właści
wie wszystko, co napisano w języku polskim. To prawda, 
iż pojęcie literatury pięknej było w średniowieczu polskim 
rozmyte, czy że raczej go w ogóle nie było, sądząc rzecz na 
podstawie literackiej praxis. Ale to nie retoryk średnio
wieczny ma rozstrzygać, co było, a co nie było literaturą, 
ale badacz współczesny.

Już sam tytuł tej pracy Dzieje języka artystycznego 
w Polsce wskazuje, że nie będzie nas interesować ani Bulla 
gnieźnieńska (mimo „złota”, które jej przydano), ani Kodeks 
Świętosławów, a nawet kilkanaście bardzo słabych wierszy 
pisanych prozą czy tekstów prozaicznych pisanych wier
szem. I że niewiele nas będą obchodzić słabiutkie tłuma
czenia tekstów czeskich bądź niektórych łacińskich. I że 
nieomal pominiemy milczeniem Kazania gnieźnieńskie, 
skądinąd warte porządnych studiów.



ROZDZIAŁ III

Łacińskie początki 
(przełom X/XI wieku - 

pierwsza połowa XIII wieku)

Dla literatury w języku polskim istotnym czynnikiem jej 
rozwoju były nie tyle obce, przede wszystkim czeskie 
wzorce piśmiennictwa, ile istniejące już od końca X wieku 
własne wzorce łacińskie. Bagatelizowano jednak ich zna
czenie.

W początkach piśmiennictwo to tworzyli przybysze z kra
jów zachodnich, ale nie wolno zapominać, iż byli to ludzie, 
którzy wrastali w polską rzeczywistość i instytucje kościel
ne, a także świeckie (dwór królewski). Nie pochodzenie było 
tu ważne, lecz uczestnictwo w życiu kraju i Kościoła oraz 
spełniane wobec Polski posługi. Kultura polska średniowie
cza stała się dwujęzyczna i taka też miała zostać w czasach 
rozkwitu literatury narodowej (XVI-XVII w.). Wzajemny 
układ i proporcje między twórczością polsko-łacińską a pol
ską w okresie staropolskim (czyli od końca X wieku do roku 
1764) przedstawiają się następująco:



Twórcy łacinnicy tworzyli na miejscu podstawy literatu- 
ry, jej tematy i motywy, formy gatunkowe i stylistyczne, 
topikę, literacką erudycję, w sztuce pisarskiej niezbędną. 
Trwało to długo, bo ponad dwa wieki, ale w efekcie zapew
niło podwaliny wszechstronnego rozwoju w zakresie:
-  historiografii (roczniki, kroniki), która od kroniki Galla 

Anonima (prawdopodobnie około 1113-1117 roku) przy
nosi wzorce różnych gatunków, nie tylko prozatorskich;

-  hagiografii, czyli żywotopisarstwa świętych (z gr. hagios 
‘święty’);

-  epigrafiki, tj. literatury inskrypcyjnej;
-  liryki religijnej opartej na różnych motywach bożonaro

dzeniowych, pasyjnych, maryjnych;
-hom iletyki (por. W i t c zak ,  1990, s. 21);
-  początków twórczości epickiej.

Wśród tych form miejsce szczególne zajęły wiersze o cha
rakterze hymnicznym w rodzaju sekwencji Нас festa die 
tota gratu letur Polonia (ХІ-ХІІ w.), Gaudę mater, Exultent 
hodie iu g iter (XIII w.), Dies adest celebris (XIII w.), Leta 
mundus exultans (XIII w.).

Zdaniem T. M i c h a ł o w s k i e j ,  w pierwszym okresie (wie
ki XI і XII) „poezja liryczna, choć mniej liczebna, zabłysła 
różnorodnością form i tematów” (1999, s. 38). Ale tę uwa
gę wolelibyśmy rozciągnąć też na wiek XIII ze względu na 
stylistyczne pokrewieństwa tekstów. Na plan pierwszy 
w obrębie stylów liryki ówczesnej wysunął się styl, który 
swymi korzeniami sięga stylu św. Augustyna, a który



występował często w poezji łacińskiej europejskiej w X-XI 
wieku. Styl ten nie miał nazwy, można go określić stylem 
sekwencyjno-hymnicznym (gdyż występował przede 
wszystkim w tych gatunkach). Jest to styl zwięzły, kunsz
towny w swej prostocie, cechujący się stosowaniem czę
sto dwójkowych struktur semantycznych (na przykład 
oksymoronicznych zestawień) i syntaktycznych (na przy
kład dwuczłonowych części zdania). Styl ten występuje we 
wspomnianej sekwencji Hac festa die... oraz w polskoję
zycznej Bogurodzicy, a także w późniejszej pieśni O, wsze- 
go  świata wsztek lud.

W prozie natomiast wielką rolę odegrał styl ars dictan- 
di, szerzący się w Europie południowo-zachodniej i prze
szczepiony do Polski przez Galla Anonima:

Quum audisset Vladislaus Boleslaum advenire, partim  gaudet ex 
amico, partim  restat locus irae: partim  ex recpto ąuidem  fratre 
gaudet et amico, sed de fratre Vladislao facto dolet inim ico.

Właściwościami tego stylu, służącego przede wszystkim 
celom retorycznym, ale poszerzonego także na prozę histo- 
riograficzną były:
-  silna rytmizacja toku zdaniowego;
-  wprowadzenie rymów, por. na przykład advenire -  irae, 

amico -  inimico-,
-  częste zwroty do odbiorców i równie częste wypowiedze

nia związane z osobą autora, daje to w sumie efekt dia- 
logiczności tekstu;

-  powtórzenia: partim  -  partim , gaudet -  gaudet,
-  staranna kompozycja tekstu; w przypadku całości kroni

ki Galla Anonima kompozycję tę tworzą: trzyczęściowy 
układ tekstu, przy czym każdą księgę poprzedza list 
dedykacyjny, a kończy streszczenie.
Trój dzielności strukturalnej dzieła odpowiada w planie 

ideowym „koncepcja triady wielkich imienników: Chrobre
go, Szczodrego i Krzywoustego (...)” (Witczak,  1990, s. 24). 
Tok tego układu zakładał wykład wedle porządku, o którym



pisał Anon im:  „Jest zaś zamiarem naszym pisać o Polsce, 
a przede wszystkim o księciu Bolesławie i ze względu na 
niego opisać niektóre godne pamięci czyny jego przodków. 
Teraz więc w takim porządku zacznijmy wykładać nasz 
przedmiot, aby od korzenia posuwać się w górę ku gałęzi 
drzewa” (1965, s. 12).

Kronika Galla Anonima nawiązywała wyraźnie do zachod
nioeuropejskich gestów, tj. dzieł o rycerskich czynach 
bohaterów. Dzięki temu legła u podstaw stylu eposowego, 
który w piśmiennictwie polskim rozwinął się jednak bar
dzo późno, bo dopiero w XVII wieku. Styl eposowy wpisa
ny został w ars dictandi. Jedną z jego osobliwości było 
częste wprowadzanie czasowników ruchu w zakończeniach 
zdań składowych, por.:

Teutunici castrum inpetunt, Poloni se defundunt, undique tor- 
m enta m oles em ittunt, balistę crepant, iacula, sag itle  per aera 
volant,

C lipei perforantur,
Lorice penetrantur,
Galee conąuassantur,
m ortu i rorruunt, vu lnerati cedunt, eorum  loco sani succedunt*.

N iem cy na zam ek nacierają, Polacy się bronią, zewsząd m achiny 
g łazy  wyrzucają, kusze szczękają, pociski i strza ły w  pow ietrze 
latają, tarcze dziurawią, kolczugi przebijają, hełmy miażdżą, trupy 
padają, ranni ustępują, a na ich m iejsce zdrow i wstępują.

Cechą relacji Galla jest zmienność struktur syntaktycz- 
no-rytmicznych, co uzależnione jest od typu wypowiedzi (na 
przykład wydłużenie zdań w partiach opisowych i komen
tujących) oraz jej formy, na przykład od typu wprowadzo
nego wiersza, tworzącego wstawkę poetycką (zwracają tu 
uwagę 8-zgłoskowce trocheiczne).

Techniki stylistyczne właściwe prozie historiograficznej 
Galla odnajdujemy nie tylko w tekstach łacińskich kronik, ale

* Tekst i jego  układ podaję za T. M i c h a ł o w s k ą ,  1999, s. 117.



także w prozie polskiej (Kazania świętokrzyskie). Można 
uznać ars dictandi za główny styl XIII-XIV wieku w Polsce.

W kręgu oddziaływania K ronik i Galla Anonima znajdo
wała się późniejsza o około 80 lat Cronica Polonorum  (na
zwa z późniejszych przekazów) Wincentego Kadłubka (około 
1150-1223).

Kadłubek, wykształcony humanista i dostojnik kościel
ny, był pod względem artystycznym kontynuatorem Galla. 
Widoczne jest to w następujących właściwościach:
-  stosowanie podziału materii na trzy części (por. Pro log  

pierwszej księgi);
-  wprowadzenie wierszy, a więc nadanie kronice struktu

ry prosimetrum  (z łac. ‘proza’ i metrum  ‘wiersz’);
-  prezentacja pobudek, którymi kierował się autor dzieła 

(tzw. causa scribendi)\
-  retoryczne zabiegi wokół płynności i spójności tekstu. 

Ale styl Kadłubka nosi już cechy inne, nowe, z końca XII
wieku. Ważna jest tutaj właściwość stylowa spod znaku or- 
natus difficilis, którą Kadłubek znakomicie powiązał z d i a - 
l o g o w o ś c i ą  trzech początkowych ksiąg, opartą na sztu
ce konwersacji uczonej, właściwej raczej tekstom filozoficz
nym, nawiązującym do dzieł Platona, a także tekstom 
retorycznym (na przykład homiletycznym). Kadłubek czy
ni starania, aby nadać dialogowi uzasadnienie związane 
z treścią i funkcją swego kronikarskiego utworu, zwraca
jąc uwagę na wiarygodność rozmowy jako źródła wiedzy
o wydarzeniach. Ale krył się w tym wszystkim chwyt kom- 
pozycyjno-merytoryczny: jeden rozmówca przedstawia wy
darzenia, drugi je komentuje; w ten sposób dialog połączył 
narrację z historiozoficznym komentarzem. Z wypowiedzi 
postaci dialogu, kryjących poglądy samego autora, przebija 
coś, co można określić terminem e l i t a r n o ś ć  dyskursu.

Jedną z wysokich wartości, którą ten pisarz ceni szcze
gólnie, jest „wytworność umysłu” i ogłada. A oto jak po
strzega na przykład swego idealnego władcę, Kazimierza 
II, pisząc o nim:



Nadzwyczaj szlachetna wytworność tak postaci, jak rysów 
twarzy. (...) Mowa zawsze skromna, zaprawiana jednak wy
twornym dowcipem.

Dyskursywny styl Kadłubka nasycony jest z jednej stro
ny cytatami i aluzjami do utworów starożytnych, z drugiej
-  refleksjami, paradoksami, dowcipami związanymi z ma
teriałem wydarzeniowym kroniki. Oscyluje stale między 
erudycyjnością a mądrością bystrego obserwatora i komen
tatora. Cronica Polonorum  nasycona jest też metaforami, 
porównaniami, peryfrazami i grami słownymi związanymi 
z zamiłowaniem autora do paradoksu. Kadłubek ceni rela
cję i dywagację ozdobną, zawiłą, kunsztowną: w y tw o rną .

Jak pisze H. Samsonowicz, „Jeszcze w XII і XIII wieku 
sztukę precyzowania swych myśli na piśmie (...) posiadała 
bardzo wąska grupa, rekrutująca się spośród wyższego 
duchowieństwa i nielicznych przedstawicieli najwyższych 
sfer dworskich” ( Sam so now i cz ,  1971, s. 33).

Na tle stylu Kadłubka łatwiej można zrozumieć przedziw
ny paradoks polskojęzycznej twórczości średniowiecznej: 
wszystkie utwory z XIII-XIV wieku (wyjąwszy Kazania 
gnieźnieńskie pisane dla prostych odbiorców) zalecają się 
wysokim poziomem artystycznym i sprawnością polszczy
zny. Dzięki temu te utwory czyta się nawet łatwiej niż 
utwory z XV wieku! Wrócimy do tej ważnej kwestii później.

Jednak polskojęzyczni pisarze XIII-XIV wieku nie korzy
stali w pełni z wzorców, jakie niosła twórczość łacińska. 
Samo dzieło mistrza Wincentego mogło dostarczyć kilku 
wzorców prozatorskich i poetyckich, a może przede wszyst
kim to, że mimo pewnych cech manierycznych stosowało 
zasadę varietas: styl na przykład czwartej księgi, narracyj
nej, bardziej faktograficznej i odautorskiej, różni się wyraź
nie od stylu pierwszych części kroniki, z kolei znaczne są 
różnice między prozą a poezją tego twórcy.

Na twórczość polskojęzyczną większy wpływ od Galla czy 
Kadłubka wywarła poezja łacińska z podkładem muzycz



nym, wykorzystywana do celów liturgicznych i przystoso
wana jakby do możliwości mszy i innych ceremonii kościel
nych. Utwory te -  jak pisze T. M i c h a ł o w s k a  -  „zawiera
ły przeważnie prośby o łaskę, opiekę lub wstawiennictwo, 
kierowane do Boga lub świętych, a równocześnie liczne 
elementy pochwalne. Odznaczały się stylem prostym, da
lekim od retorycznej ozdobności. Dyrektywę powściągliwo
ści i skromności formalnej autorzy wyprowadzali głównie 
z wypowiedzi Ojców Kościoła, rozsianych w rozmaitych 
pismach” (1999, s. 211).

Jednak dążenie do zwięzłości związane było z tym, że 
gatunki typu: tropy, sekwencje, hymny, oficia rymowane, 
które wprowadzano do liturgii, musiały być krótkie, pod
porządkowane łacińskiej mszy.

Łacińskie wiersze, na przykład Wincentego z Kielczy (XIII 
w.), znamionuje dążenie do ujęć syntetycznych, zwięzłych, 
wykorzystujących możliwości stosowania skrótów seman
tyczno-syntaktycznych wypowiedzi. Jeśli na przykład po
równamy oryginał Gaudę, mater Polonia Wincentego z Kiel
czy z tłumaczeniem L. Staffa, to widać od razu, iż tłuma
czenie zdaje się spełniać barokowe ideały nadmiaru, wiersz 
polski obrasta w wielosłowie, które w sposób zasadniczy 
zmienia styl tekstu. Porównajmy:

Gaudę, mater Polonia, O ciesz się, Matko - Polsko, w sławne
8 sylab 9 sylab

prole pecunda nobili, Potomstwo płodna! Króla, Królów
8 sylab 9 sylab

summi regis magnolia I najwyższego Pana wielkość
7 sylab 9 sylab

laude freąuenta vigili. uwielbiaj chwałą przynależną
9 sylab 9 sylab

Cuius benigna gracia Albowiem z jego łaskawości
7 sylab 9 sylab

Stanislai pontificis Biskupa Stanisława męki
7 sylab 9 sylab



passionis insignia Niezmierne, jakie on wycierpiał
6 sylab 9 sylab

s ig n is  fu lg en t m ir ific is . Jaśn ie ją  cu dow n ym i znak i.
8 sylab 9 sylab

itp .
Na 12 słów pierwszej zwrotki łacińskiej przypada aż 15 

słów tłumaczenia (nie licząc przyimków, spójników, zaim
ka zwrotnego się); na 10 słów zwrotki drugiej -  13 słów. 
Tłumacz wydłużył wiersz Wincentego, dając po 9 regular
nych struktur sylabowych, tym sposobem swoboda, jaką 
miał poeta łaciński (od 6 do 9 sylab), dostosowujący struk
turę sylabiczną wersów do treści utworu, uległa zatarciu. 
Zginęły też w tłumaczeniu rymy a -  b -  a -  b. Zniknęły gry 
słów typu: insignia signis lub gaude -  laude. Zamazało się 
charakterystyczne członowanie zdania wersowego: po trzy 
wyrazy w czterech wersach zwrotki pierwszej, układ: 3 -
2 -  2 -  3 w zwrotce drugiej. W zwrotce drugiej tłumacz 
wprowadził przyciężkie zdanie złożone (Jakie on wycierpiał). 
Autor oryginału jest oszczędny nadzwyczaj w stosowaniu 
przymiotników i wyrażeń typu „męki niezmierne”, który
mi młodopolski Staff haftuje utwór, przydając mu sztucz
nej poetyczności. I tak dalej.

Jesteśmy na tropach stylu, dla którego szukamy nazwy, 
stylu realizującego zasadę oszczędności w sposobach werba
lizacji, a także czytelnych podziałów w obrębie wersu i zwrot
ki, bez stosowania ścisłego sylabizmu.

Styl ten występuje nie tylko w poezji związanej z litur
gią, ale także w innych, świeckich gatunkach, na przykład 
u Galla:

Boleslauus dux inclitus 
Dei dono progen itus 
H ic per preces Egid ij 
Sumpsit causam exordii.

Q ualiter istud fuerit, 
Si Deus hoc annuerit,



Possumus vobic dicere,
Si placeat addiscere.
(...)

Z Kronik i Ga l l a  A n o n i m a  Boleslaus dux inclitus...

Wiersz Galla powstał znacznie wcześniej (o około 150 lat) 
od Gaudę, mater Polonia, ale stylistyczne podobieństwo obu 
utworów jest duże. Podobna budowa zwrotki, wyraziste 
rymy, wersy złożone z 3 członów, prosta składnia połączo
na ze zwięzłością semantyczną i z ośmiosylabową regular
ną wersyfikacją. Podobnie jak Gaudę, m ater Polonia..., 
wiersz o Bolesławie Galla Anonima, jest starannie skompo
nowany.

Różnice czasowe w przypadku niektórych stylów nie 
odgrywały takiej roli, jak różnice językowe. Konwencje 
i style do peryferyjnej Polski przychodziły czasem dość 
szybko, ale trwały znacznie dłużej niż w zachodnich litera
turach. Pewien wpływ na to miał łaciński język, język 
w istocie martwy, podtrzymywany przez swe ważne i uni
wersalne funkcje.
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ROZDZIAŁ I

W kręgu stylu sekwencyjnego 
„dwójkowego”, augustyniańskiego

Bogurodzica

B ogurodzica dziew ica, Bogiem  sławiena Maryja,
U tw ego  syna gospodzina, matko, zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.

Kyrieleison.

Tw ego dzieła krzciciela, bożycze,
Usłysz głosy, napełń m yśli człowiecze,
Słysz m odlitwę, ją ż  nosimy,
A  dać raczy, je g o ż  prosimy:
A  na św iecie zbożny pobyt,
Po żyw ocie rajski przebyt.

Kyrieleison.

1. Transkrypcję podaję za: Chrestomatią staropolską 
(Wydra,  R z e p k a ,  1995, s. 235). Transkrypcja ta nie 
budzi wątpliwości w zakresie czysto językowych właściwo
ści tekstu. Została powszechnie przyjęta. Wątpliwości 
budzą inne sprawy: wersyfikacyjna segmentacja utworu, 
rzutująca na jego strukturę i właściwości semantyczne,

3 Dzieje.



sposób transkrypcji samego wyrazu bogurodzica, w ręko
pisie kcyńskim: Bogv rodzi cza.

Utwór jest pełen zagadek filologicznych.
Jak wiadomo, bibliografia prac dotyczących Bogurodzi

cy należy do obszernych. Liczy dzisiaj blisko trzysta pozy
cji. Jest to utwór nie tyle trudny do analizy, ile zagadkowy 
w zakresie:
-  czasu powstania,
-  miejsca powstania,
-  nawiązań kulturowych,
-  autorstwa,
-  niektórych osobliwości językowych.

Zasadnicze przesłania tej pieśni modlitwy i treść obu 
zwrotek są jasne, przejrzyste, jeśli wyjaśni się niektóre 
tylko archaizmy, jak zwolena czy dzieła.

Ta przejrzystość wynika z walorów stylistycznych i kom
pozycyjnych utworu, z jego wyrafinowanej prostoty, bardzo 
odległej od prostoty tekstów zbliżonych do mowy potocz
nej czy wręcz pisanych tą mową.

Analizując Bogurodzicę, opieramy się na jej -  jakże 
późnym -  zapisie z roku 1407. Przekaz ten, zachowany 
w Bibliotece Jagiellońskiej (sygn. 1619) „na karcie przy
klejonej do wewnętrznej strony okładki do łacińskich 
kazań pisanych przez Macieja z Grochowa wikariusza 
w Kcyni (...)” (Koro lko ,  oprać., 1980, s. 3), jest powszech
nie uważany za najbliższy nieznanemu oryginałowi, zawie
ra też nuty, które są ważną częścią manuskryptu kcyńskie- 
go. W analizie tego utworu opieram się wyłącznie na tym 
przekazie. Nie będą nas tu interesować (z małymi wyjąt
kami) właściwości pozostałych części utworu, dodawanych 
w różnych okresach do niego. Bogurodzica spełniała funk
cję carmen patrium, należąc zarazem do ważnych pieśni 
kościelnych. Najbardziej dla nas ważny będzie fakt, iż jest 
to najstarszy wiersz polski, a zarazem najwybitniejszy 
utwór wczesnego średniowiecza, arcydzieło polskiej lite
ratury.



Bogurodzica tworzy wiersz będący niby romańska kate
dra całością zbudowaną ze spoiście powiązanych części. 
Jest przy tym wybitnym utworem muzycznym. Wydaje się, 
że struktura wersyfikacyjna utworu koresponduje wyraź
nie z segmentacją muzyczną. Jest wysoce prawdopodobne, 
iż autorem tekstu i kompozytorem jego melodii była ta 
sama osoba. Wysoki bowiem kunszt językowy idzie tu 
w parze z kunsztem muzycznym: nie powinno się obu tych 
kodów oddzielać, tworzą spójną całość.

Zacznijmy od analizy tych segmentów tekstu, które bu
dzą największe kontrowersje i są dla właściwego odczytania 
całego tekstu istotne. Idzie o archaizmy językowe: boguro- 
dzica, bożycze, dzieła. J. Łoś, T. Lehr-Spławiński i większość 
językoznawców uznała te formy za najstarsze składniki 
tekstu, a ponieważ nie występują one w żadnym innym 
zabytku staropolskim, na przykład w Kazaniach święto
krzyskich, pochodzących z pierwszej połowy XIV wieku, 
uznano zgodnie, iż Bogurodzica musiała powstać przed XIV 
wiekiem.

Wymienione archaizmy mają swą wagę. Dwa pierwsze: 
bogurodzica i bożyc (forma wołacza: bożycze zamiast boży- 
cu, była możliwa, tym bardziej że stanowiła rym do czło
wiecze), mają charakter morfologiczny, ale odnoszą się do 
dwóch kluczowych postaci chrześcijaństwa: Matki Boskiej 
i Chrystusa. Zrost Bogurodzica mógł mieć inne warianty: 
Bogorodzica (z infiksem -o) oraz Bogarodzica, i warianty 
te występują w późniejszych tekstach. Patronimiczny bożyc 
‘syn Boga’ wystąpił w polszczyźnie tylko raz. Forma ta 
motywuje się znakomicie na tle patronimicznych derywa
tów typu: księżyc ‘syn księdza, tj. księcia’, wojewodzie, ży
wotnych w polszczyźnie średniowiecznej.

Z punktu widzenia religijnego, kultowe znaczenie obu 
tych derywatów było duże. Nie były to zwykłe archaizmy, 
w związku z czym trzeba je rozważyć na tle słownictwa 
chrześcijańskiego najwyższej rangi. Jest wysoce prawdo
podobne, iż wyraz bożyc, podobnie jak księżyc, należał do



słownictwa religijnego pogańskiego, z którego wywodziły 
się wyrazy: bóg  (< *bogb) i jego liczne derywaty (boży, 
boski, bożyk, bożnica, zbożny, pobożny  itp.). Derywat 
bożyc znajduje poświadczenie w innych językach słowiań
skich, por. czeskie bożyc z XIV wieku i chorwackie bożic, 
co wystarczy, aby uznać jego słowiański rodowód. Ale 
można też przyjąć, że był derywatem chrześcijańskim, 
jednakże fakt, iż nie przyjął się szerzej, że wystąpił jed
nostkowo w języku polskim i czeskim, wskazuje raczej na 
jego pogański rodowód: tworzył prawdopodobnie między 
X I-X III wiekiem formację nacechowaną, wychodzącą 
z użycia, zastąpioną wyrazistymi i odnoszącymi się jedno
znacznie do Chrystusa formami: syn boga, syn boży. Sta
ło się tak dlatego, że stary derywat bożyc kojarzył się 
silnie z formacjami Swarożyc ( ‘syn Swaroga’, w wierze
niach ruskich był nim Dadżbog) i księżyc ‘syn księcia ’ -  
‘słońca’, który w wierzeniach pogańskich odgrywał dużą 
rolę. Związek boży ca z tymi formacjami jest oczywisty. 
Dlaczego jednak chrześcijański poeta wprowadził starą po
gańską formację? Zrobił to z tych samych powodów, dla 
których dawny pogański bogb (pochodzący z języka irań
skiego) zaczął funkcjonować w odniesieniu do boga jude- 
ochrześcijańskiego. Jesteśmy w XII-XIII wieku, a ponie
waż w tym czasie mogło jeszcze nie być późniejszych form 
typu syn boży, syn boga, przeto poeta posłużył się starym, 
istniejącym już wyrazem. Formy Bogiem  i wołacz bożycze, 
tj. bóg  i bożyc ‘syn boga’, zostały użyte w tym samym 
utworze, w niedalekim sąsiedztwie, doskonale się wzajem
nie motywując na zasadzie dwójkowych połączeń słownych 
występujących w tym utworze.

Odmienna była geneza Bogurodzicy, wyrazu związanego 
z chrześcijaństwem, wywodzącego się z greckiego złożenia 
theotókos, które w postaci cerkiewnej bogorodica funkcjo
nowało na obszarze Moraw i Czech, skąd przeszło na ob
szar Polski. Jak się przyjmuje, forma Bogurodzica stano
wiła wariant morfologiczny formy Bogorodzica, utworzo



ny za pomocą -u, na wzór form typu Boguchwał, Bogusław, 
z pierwszym członem zakończonym dawną końcówką celow
nika l.poj., mającą funkcję celownika posesywnego.

S. U r b a ń c z y k  (1979) proponuje odczytanie tego zro
stu jako konstrukcji syntaktycznej bogu rodzica, co jego 
zdaniem, stanowi grę językową do wyrażenia bogiem sła- 
wiena z tego samego wersu. Wyrażenie bogu rodzica mo
gło w tym ujęciu stanowić nie archaizm, ale neologizm po
etycki.

Trzeba przyznać, iż pomysł Urbańczyka zasługuje na 
bliższe rozpatrzenie.

Wydaje się, iż pierwotny zapis z rękopisu kcyńskiego: 
Bogv rodzicza (tzw. tekst krakowski I z nutami) można 
odczytać jednak tak, jak to czyni S. Urbańczyk, tzn. nie jako 
jedno złożone słowo (zrost) Bogurodzica, ale konstrukcję 
składniową: Bogu rodzica. S. U r b a ń c z y k  pisze: „Słowa 
Bogu rodzica drukujemy tu świadomie rozdzielnie” (1979, 
s. 129), i dalej: „(...) bogu rodzica jest wariacją bogarodzicy 
czy bogorodzicy’ (1979, s. 129), podobnie jak wyrażenie bo
giem sławiena, które „wygląda na mutację bogosławionef. 
Pisze tenże autor: „W obu wypadkach przez przekształcenie 
wyrazów złożonych w związki składniowe autor odkrywa, 
przywraca dawne związki treściowe, odświeża trochę już 
startą treść znaczeniową, a równocześnie podnosi tekst na 
poziom bardziej uroczysty” (Urbańczyk,  1979, s. 131).

Przyjmując zapis „syntaktyczny” : Bogu rodzica, chciał
bym go jednak inaczej uzasadnić. Jak wiadomo, tekst 
analizowany należy do utworów niezwykle kunsztownych, 
w których każdy składnik ma swą semantyczną i stylistycz
ną (także wersyfikacyjną) motywację. Otóż, nie jest spra
wą przypadku, iż wyrażenie Bogu rodzica ma swój odpo
wiednik w blisko sąsiadującym wyrażeniu Bogiem sławie
na. Całość pierwszego wersu, w którym obie konstrukcje 
występują, brzmi:

Bogu rodzica dziew ica || Bogiem  sławiena M aryja



Zauważmy, iż w tych dwuczłonowych formach zachodzi 
pełna odpowiedniość użytych konstrukcji:

Bogu rodzica + dziewica 
Bogiem sławiena + Maryja
Lewostronne człony wersu są wyrażeniami syntaktycz- 

nymi, które na pierwszym miejscu akcentują wyraz Bóg, 
na drugim natomiast miejscu podają odczasownikowe 
imienne derywaty: rodzica (od czasownika rodzić) i imie
słów sławiena (od czasownika sławić)-, prawostronne czło
ny: dziewica -  Maryja, użyte w tej samej pozycji i w podob
nej funkcji semantycznej, są rzeczownikami, które mają też 
tę samą strukturę sylabiczną {dzie + wi + ca, Ma + ry  + 
ja). W ten sposób powstaje kunsztowna figura pierwszego 
segmentu utworu:

[Bo + gu + ro + dzi + ca] + [dzie + wi 4- ca] = 8 sylab
-  powtórzona dokładnie w drugiej części (po średniówce) 
wersu:

[Bo + giem + sła + wie + na] + [Ma + ry + ja] = 8 sylab. 
Walory obu tych części wersu 1. skłaniają nas do przy

jęcia członowania wersowego typu:
Bogu rodzica dziewica,
Bogiem sławiena Maryja 
Podejmiemy tę kwestię później.
Wróćmy jednak do wersji Urbańczyka. Przyjmuje on, iż 

konstrukty Bogu rodzica i Bogiem sławiena to poetyckie 
wariacje (a więc neologizmy), które nazywa syntaktyczny- 
mi igraszkami poety podobnymi do zabawy, jaką znajdzie
my we fragmencie z Odprawy posłów greckich Kochanow
skiego:

W  sierm iędzeli go  w idzi, w  złotych głowach

Wyrażenie w złotych głowach pochodzi od wyrazu złoto
głowie, który tym sposobem uległ deleksykalizacji.

Odwołanie się jednak do Kochanowskiego jest chybione. 
Są to przy bliższej analizie inne konstrukcje i przypadki. 
Kochanowski rzeczywiście deleksykalizuje złożenie zło



togłowie na syntaktyczną konstrukcję złote głowy; zmienia
jąc sens złożenia.

Zarówno Bogu rodzica, jak i Bogiem sławiena to nie 
stylistyczno-syntaktyczne derywaty od bogarodzicy czy 
bogorodzicy oraz od bogosławionej. Na takie igraszki słow
ne poeta religijny nie mógłby sobie pozwolić. W grę wcho
dzą rzeczywiście stare struktury syntaktyczne: Bogu rodzi
ca i Bogiem sławiena, które następnie rozwinęły się w wy
razy złożone: Bogurodzica —» Bogarodzica. Konstrukcje 
typu sławiona bogiem, tj. z narzędnikiem sprawcy stanu 
przy czasowniku biernym występowały w XIV i XV wieku, 
na przykład Bogiem nawiedzona, Bogiem oćcem przeże
gnana. Z faktu, że więcej nie powtórzyło się wyrażenie bo
giem sławiena i że zostało później zastąpione złożeniem bo- 
gosławiona, nie wynika, aby było igraszką syntaktyczną. 
E. Ostrowska pisała „Bogiem sławiena jest konstrukcją, 
która występuje w utworze na prawach wariantu składnio
wego w stosunku do konstrukcji u twego syna... zwolena. 
Dość trudno jest sobie wyobrazić, żeby pierwszy z nich miał 
być wprowadzony po to jedynie, żeby «udawać« znaczenie 
bogosławiony-  błogosławiony. O wiele prościej jest myśleć, 
że dlatego mamy do czynienia z dwoma wariantami, ponie
waż bliskich sobie treści nie chciał pisarz wyrazić podob
nie” (Os t rowska ,  1967, s. 18).

Przyjmuję, że konstrukcja Bogu rodzica to archaizm flek- 
syjno-syntaktyczny, który mógł się przekształcić w z r o s t  
Bogurodzica, tworzący jednostkę leksykalną, zmienioną 
później przez dopełniaczowy wariant Bogarodzica. Jest 
wielce prawdopodobne, iż najbliższy nieznanemu orygina
łowi rękopis kcyński z rozłączną pisownią Bogv rodzicza 
utrwalił najstarszą formę tego wyrażenia!

Proponowałbym też, aby w krąg archaizmów najstar
szych (Bogurodzica, bożyc, dzieła) wprowadzić też wyraże
nie Bogiem sławiena. Idzie nie o konstrukcję syntaktycz
ną (ta jeszcze parokrotnie zostanie użyta w XIV i XV wie
ku), ale o wyrażenie konkretne poprzedzające niewątpliwie



leksem bogosławiona, będący derywatem od tego wyraże
nia. Połączenie Bogiem sławiena jest konkretnym archa
izmem leksykalno-syntaktycznym, który nigdzie już w tej 
postaci nie wystąpił. O tym, że nie było to tylko jednost
kowe wyrażenie, świadczy fakt, że zrodziło się z niego 
złożenie bogosławiona. Powstanie wielu wyrazów złożonych 
było poprzedzone istnieniem sfrazeologizowanych struktur 
syntakty czny ch.

Oczywiście, Urbańczykowi głoszącemu tezę o późności 
Bogurodzicy (pierwsza połowa XIV wieku) i o jej rzekomych 
uzależnieniach od czeskich tekstów wygodnie było obie te 
konstrukcje traktować jako poetycką zabawę językową.

Kiedy w grę wchodzą archaizmy, które nigdy nie wystą
piły w innych tekstach, można na ich temat wymyślać różne 
teorie, ale żadnej nie sposób zweryfikować. W ten sposób 
postąpił Urbańczyk, z archaizmem dzieła ‘dla’ . Jego zda
niem, archaizm ten mógł wyjść z użycia późno, wprawdzie 
nie ma go w Kazaniach świętokrzyskich, zabytku północ- 
nomałopolskim, ale mógł istnieć gdzie indziej. Zdaniem 
Urbańczyka, warianty dzieła || dla „mogły żyć nawet w cza
sie pisania Kazań świętokrzyskich, jednakże ich autor mógł 
nie znać wariantu dzieła, nie używanego w jego dialekcie, 
lecz używanego gdzie indziej” (Urbańczyk ,  1979, s. 137). 
Urbańczyk podaje, iż dzieła istniało w dialektach ukraiń
skich i białoruskich, a także w języku łużyckim. „Mogło 
więc utrzymać się dłużej w zachodniej Wielkopolsce, gdzie 
współcześnie nie brak wyrazów wspólnych z językiem łu
życkim, mogło się trzymać na pograniczu wschodnim” 
(U rbańczyk ,  1979, s. 137).

Podaje też S. U r b a ń c z y k  i inny trop: był to rym do 
krzciciela\ „(...) poeta uaktywnia w takiej potrzebie zapasy 
biernie dotąd tkwiące w jego pamięci” (1979, s. 138).

Tego rodzaju przypuszczeń można by jednak snuć bez liku. 
Są one wszystkie prawdopodobne, tyle że nie mają żadnej 
wartości. Urbańczykowi szło o obalenie tezy o starości Bo
gurodzicy i ewidentny archaizm dzieła, będący archaizmem



funkcyjnym, systemowym, a zatem szczególnie ważnym 
w próbach datacji tekstu, stanął mu na przeszkodzie.

Istotne jest to, iż archaiczny wariant dzieła nigdzie indziej 
na terenie Polski nie został odnotowany. Że nie ma go 
w żadnych tekstach z XIV і XV wieku. Że występuje nie na 
zasadzie rodzynka, ale wespół z innymi archaizmami w Bo
gurodzicy, które w łącznym ujęciu stanowią bardzo poważ
ną przesłankę, że był to utwór stary.

2. Aby udowodnić późne powstanie Bogurodzicy, Urbań
czyk zajął się bliżej wyrażeniami, które jego zdaniem, nie 
mogły być użyte w ХІІ-ХІІІ wieku, bo ich wówczas nie było. 
Tworzą one więc „młodą” warstwę językową utworu, loku
jącą wiersz w XIV wieku. Jest to postępowanie odwrotne do 
tego, jakie przyjęli J. Łoś, T. Lehr-Spławiński i E. Ostrow
ska. Ci badacze skupili uwagę na archaizmach.

Argumenty S. Urbańczyka są jednak nieprzekonujące. Ale 
wpierw ogólna uwaga: ponieważ zapisy Bogurodzicy  są 
późne (najstarsze pochodzą z początku XV wieku), mogło 
być tak, iż ci, którzy zapisywali tekst, wprowadzali formy 
nowsze. Że tak było, dowodzą inne zapisy Bogurodzicy, 
w których na przykład przekręca się formę bożycze. Jak 
wiemy, występują zapisy typu: sbosnycza, sbosznyczą, 
dowodzące, że wyraz był niezrozumiały. I to stanowiło 
powód powstawania wersji typu: zbożny czas, „uwspółcze
śniających” tekst.

Trzeba też pamiętać i o tym, że formy późno poświadczo
ne mogły istnieć w XIII wieku, a nawet wcześniej. Później
sze badania historycznojęzykowe dowodzą, iż występowa
nie wariantów (form starszych i nowszych) trwa zazwyczaj 
długo, zwłaszcza gdy mają one odpowiednią wagę w sys
temie języka. Ponieważ nie zachowały się poza Bogurodzi
cą inne teksty z ХІІ-ХІІІ wieku, nie można ściśle określić 
czasu powstania danego wyrażenia i formy.

Zdaniem Urbańczyka, młode warstwy utworu prezentu
ją: wyraz Maryja i grecki zwrot Kyrieleison. Według Urbań



czyka, imię to, pisane z łacińska, jest formą późną wobec 
pierwotnego polskiego Marża, dla której podaje dokumen
tację z XV wieku: „Dopiero w Cyzjojanie płockim  z r. 1471 
dwa razy postać nowoczesna: »Daj Maryje nawiedzenie«, 
«Maryja miod łaźbi«” (Urbańczyk ,  1979, s. 132). Skoro 
w tymże tekście jest też jednak forma Marzyja, Marze (do
pełniacz l.poj.), Marzy święta, to świadczy o tym, że obie 
formy w tym samym czasie współistniały. Jest oczywiste, iż 
postać łacińska Maria (występująca w dokumentach łaciń
skich) była wcześniejsza, natomiast spolszczona fonetycznie 
Marża to derywat od tej formy. Ale nie to jest istotne. Można 
przyjąć, iż w polszczyźnie XV wieku mamy dwa warianty: ła
ciński Maria i spolszczony Marża || Marzyja. Wariant łaciń
ski był wariantem oficjalnym, natomiast swojska Marża, Ma
rzyja, deminutiwy Masza, Maszka to postaci funkcjonujące 
w mowie potocznej, jak pisali J. Łoś i T. Lehr-Spławiński, 
„ludowej” .

Tę koncepcję S. U r b a ń c z y k  odrzuca, stwierdzając, iż 
„w Polsce średniowiecznej nie było miejsca na dwie serie 
wyrazów: »oficjalną« i »ludową«” (1979, s. 132). Nie wiado
mo, na czym badacz ten opiera swój pogląd. Skoro już 
w średniowieczu następuje rozwój homiletyki i innych od
mian retoryki, skoro istnieje bilingwizm: łacina i polszczy
zna, skoro powstają pierwsze teksty prawne oficjalne {Ko
deks Świętosławów) i pierwsze teksty sądowe potoczne 
(roty), to i w literaturze, tak blisko związanej z liturgią 
religijną, mogły istnieć i istniały (wystarczy porównać Ka
zania świętokrzyskie z Kazaniami gnieźnieńskim i)  dwie 
wersje polszczyzny: mowa literacka, publiczna, religijno- 
-kościelna, uroczysta, zsakralizowana i mowa zbliżona sil
nie lub identyfikująca się z mową codzienną, potoczną, 
„ludową” . Te dwie odmiany występują w całym średniowie
czu!

Refren Kirieleison  powinien, zdaniem S. U rb a ń c z y k a  
(gdyby Bogurodzica pochodziła z XII-XIII wieku), brzmieć: 
kierlesz (1979, s. 136-137). Jest to spolszczenie niezrozu



miałego zwrotu greckiego K irie leison ‘Panie, zmiłuj się’ . 
Ale polskie kierlesz, poświadczone w Latopisie ruskim, 
który pod datą 1248 podaje, iż Polacy stawali do bitwy 
„kierlesz pojuszcze” ( ‘śpiewając kierlesz’), nie musiało 
tworzyć, podobnie jak Marża, Marzyja, jedynej postaci tego 
zwrotu. W liturgii łacińskiej i w ogóle w katolickiej Euro
pie występował grecki zwrot bardzo często. I wymawiano 
go różnie, jak zwykle wówczas, gdy nie rozumie się obce
go wyrażenia.

Mogła istnieć bardziej poprawna, literacka postać K irie- 
leison znacznie wcześniej, t j. w XIII wieku (a nawet wcze
śniej), której używały osoby znające łacinę. To była też 
wymowa licznych duchownych cudzoziemców. Zapis 
z 1407 roku potwierdza po prostu tę możliwość. Jeżeli 
z początku XV wieku występował obok kierleszu  także 
kirieleison, to mogło tak być również w XIV wieku. Jest 
zresztą możliwe też, że kopiści tekstu podmienili stary lu
dowy kierlesz, wprowadzając postać nowszą, oficjalną, li
teracką. A to oznaczałoby, iż zapis kierlesz z 1248 roku 
mógł się odnosić nie do jakiejś hipotetycznej litanii, ale 
do Bogurodzicy. Śpiewano ją przed bitwą w 1410 roku pod 
Grunwaldem. Mogła być śpiewana też przed innymi bitwa
mi i w połowie XIII wieku. Jest też prawdopodobne, iż 
zapis z Latopisu ruskiego  odnosi się do naszej pieśni. 
Czyżby w średniowieczu były dwie różne pieśni śpiewane 
przed bitwą? Dwie, mające ten sam refren? Wątpliwe. To
też sugestie tych badaczy, którzy zwracali uwagę na ru
ską informację kronikarską i wiązali ją z Bogurodzicą, nie 
były pozbawione podstaw.

W XV wieku formę „nowszą” Kirieleison podają teksty: 
Święty Stanisławie, Tyś u Boga w sławie, Bog wszechmo
gący wstał z martwy i Kryste Nazareński (tekst zapisany 
w 1526 roku, pochodzący jednak z XV wieku).

Kończąc analizę okrzyku Kirieleison, S. U rb a ń c z y k  raz 
jeszcze podkreśla, iż „nie było dwóch serii religijnych 
wyrazów, ludowej i literackiej. Kto nie chciał używać poi-



szczyzny, tej jednej, jaka była -  nie używał jej wcale; miał 
łacinę” (1979, s. 137).

Ale w odniesieniu do większości autorów średniowiecza 
mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy posługiwali się obu 
językami. Dzięki temu mogły powstać utwory tak wybitne, 
jak Bogurodzica, a zarazem odmiana „literacka” (szlifowa
na na łacińskich i czeskich wzorcach) polszczyzny, zarezer
wowana niejako przynajmniej dla utworów religijnych.

W każdym języku, w którym rozwija się poezja, mamy do 
czynienia ze stylem wysokim, podniosłym, poetycznym i ze 
stylem potocznym. Istnienie dwu serii typu: Marża -  Ma
ria, Kierlesz -  Kirieleison, to w polszczyźnie staropolskiej 
zjawisko częste i zwykłe. Autor Bogurodzicy był bez wąt
pienia człowiekiem wykształconym i posłużył się formami 
literackimi, w celu zachowania wysokiego, sakralnego stylu 
utworu, stanowiącego uroczystą modlitwę do Marii i Chry
stusa. Dlatego nie wprowadził ludowej Marzy i kierleszu, 
które stanowiłyby stylistyczny zgrzyt w tym podniosłym 
i abstrakcyjnym utworze.

Niewiele wnoszą nam formy rozkaźników, tworzące 
warianty:
-  starszy z końcówką 2. os. l.poj. -i || -y, zyszczy, spuści, 

raczy (3 formy);
-  młodszy z zerową końcówką osobową: usłysz, słysz, na

pełń (3 formy).
Tego rodzaju repertycja utrzymuje się w XIV wieku, przy 

czym formy z -i || -y  utrzymywały się zdaniem Rozwadow
skiego, dłużej, gdy padał na tę końcówkę akcent ( R o z w a 
dowsk i ,  1923). Jak było w XII-XIII wieku? Procesy fone
tyczne mogą trwać bardzo długo, tym bardziej te, których 
prosodia wiąże się z morfologią.

Także formy zaimkowe jąż, jegoż  (< jenże ‘który’) utrzy
mywały się w XIV wieku. Brak końcowego -e (Jąże, jegoże) 
nie musi oznaczać, że tekst nie jest stary (zob. U rbańczyk ,  
1979, s. 139). W wierszu krótsze formy były na porządku 
dziennym, zresztą skrócenie mogło nastąpić później.



Zbożny pobyt traktuje J. Łoś jako pobyt szczęśliwy i ta
kie znaczenie wydaje się logiczne. Wyraz pobyt nie wystę
puje w Słowniku staropolskim, natomiast synonim przebyt 
poświadczony jest kilka razy. Zwraca tu uwagę gra słów 
mających ten sam rdzeń: pobyt -  przebyt. Prawdopodob
nie przebyt miał odcień bardziej dodatni, stąd użycie tej 
formy w związku z przydawką rajski: rajski przebyt. Istnia
ła też różnica znaczeniowa: przebyt ‘przebywanie’ oznaczał 
pobyt długi, wieczny, natomiast przebywanie na ziemi: a na 
świecie zbożny pobyt -  pobyt raczej krótki, doczesny. Czy 
te wyrazy były nowotworami czeskimi zapożyczonymi przez 
polszczyznę? Takie tłumaczenie (zob. Urbańczyk ,  1979, 
s. 140) nie zostawia właściwie utworowi cech polskich! 
Można z powodzeniem przyjąć, iż oba derywaty od czasow
ników pobyć i przebyć (te od być) mogły powstać jako 
formy wspólne dialektom zachodniosłowiańskim.

Trudno sobie zresztą wyobrazić, aby poeta, mając polski 
wyraz przebyt, szukał dla niego... czeskiego wariantu 
pobyt. Oba te wyrazy tworzą grę językową (są podobne, ale 
i różne), którą trzeba wyjaśniać w odniesieniu do języka, 
którym poeta pisał. Autor Bogurodzicy znał różne niuanse 
i subtelności polszczyzny. Lubił morfologiczne warianty, 
stąd na przykład usłysz -  słysz, bóg -  bożyc.

3. Klucz do zagadki czasu powstania Bogurodzicy i jej 
kulturowego podłoża leży w jej kompozycji i stylu. Obie te 
płaszczyzny tekstu wzajemnie się określają i warunkują, 
tekst bowiem tworzy we fragmentach i w swej całości 
kunsztowną figurę stylistyczną językową. Zasadą konstruk
cyjną tekstu jest podział dwuczłonowy, styl „dwójkowy”, za
lecany przez św. Augustyna i rozwijający się w poezji i pro
zie retorycznej w okresie romańskim (X-XII w.). Styl ten 
występował w łacińskiej poezji zachodniej i stąd -  jak 
w przypadku Bogurodzicy -  przenikał do twórczości upra
wianej w narodowych językach. Casus tego tekstu jest o ty
le ciekawy, iż prezentuje on tekst poetycki (a zarazem mu



zyczny) wysokiego lotu. Jest arcydziełem, co zważywszy na 
miejsce i język powstania (między XII-XIII wiekiem Polska 
stanowiła jeszcze daleką peryferię kultury zachodniochrze- 
ścijańskiej), przyjdzie uznać za ewenement.

Zasada dwuczłonowej segmentacji utworu przenika 
wszystkie jego poziomy językowe i organizację poszczegól
nych składników. W zakresie kompozycji tekst składa się 
z dwu części, dwu zwrotek, które tworzą zamkniętą całość. 
W części pierwszej mamy wewnętrzny podział na apostro
fę wołaczową i zdania z rozkaźnikiem. Apostrofa jest roz
budowana.

Większość badaczy przyjmuje, że składała się z dwu 
wersów:

Bogurodzica dziew ica, Bogiem  sław iena Maryja,
U tw ego  syna Gospodzina matko zwolena Maryja!

Są to wersy bardzo długie: pierwszy ma 16 sylab, drugi 
17! Nasunęło to uzasadnione podejrzenia, iż segmentacja 
wersyfikacyjna 1. zwrotki była inna. J. Woronczak zapro
ponował następujący układ, który ilustruje kunsztowność 
budowy całego utworu:

1. Bogurodzica 5 2. U tw ego  syna 5
dziewica, 3 Gospodzina 4
Bogiem  sław iena 5 matko zwolena, 5
M aryja, 3 Maryja, 3

3. Zyszczy nam, 3 4. spuści nam. 3

5. K irielejson!

1. Tw ego  dzieła 4 2. Usłysz głosy, 4
Krzciciela, 3 napełń m yśli 4
bożyszcze, 3 człowiecze. 3

3. Słysz m odlitwę, 4 4. A  dać raczy, 4
jąż nosim y 4 jego ż  prosim y: 5

5. A  na św iecie 4 6. Po żyw ocie 4
zbożny pobyt, 4 rajski przebyt. 4

7. K irielejson !



„Od razu rzuca się w oczy -  pisze Woronczak -  nadzwy
czajna kunsztowność budowy. Wszystkie semiversiculi, na 
jakie podzieliliśmy dwie pierwsze strofy pieśni, występują 
w paralelnych parach jak w sekwencjach. Paralelizm ten 
dotyczy zarówno podziału na jednakowo długie cząsteczki 
(3 razy występuje częsta we wczesnych sekwencjach nie
zgodność o jedną sylabę), jak i jednakowego układu rymów. 
Stale rymują się ze sobą klauzule sem iversiculi, a prócz 
tego występują rymy klauzul cząsteczek albo wewnątrz 
tego samego, albo z odpowiednią klauzulą paralelnego se- 
miversiculus. Rymy nie są jednolitej głębokości: 7 półto- 
rasylabowych, 3 jednosylabowe, 1 półsylabowy. (...) Rymy 
pierwszej zwrotki wykazują prócz tego cechę łączącą je 
ściśle ze starszymi sekwencjami łacińskimi pochodzenia 
francuskiego: wszystkie zawierają w ostatniej sylabie samo
głoskę a, co nie może być przypadkowe” (Woron czak ,  
oprać. 1962, s. 11-12).

Oczywiście, układ ten wprowadza nas w problem we
wnętrznej budowy tekstu, w jego nie tylko linearną, ale 
i pionową kompozycję. Niektórzy jednak badacze próbują 
zweryfikować klasyczny model wersyfikacyjny tekstu, dzie
ląc na dalsze segmenty dwa pierwsze wersy strofy.

Proponuję następującą wersję pierwszej strofy:

Bogu rodzica dziew ica 5 + 3 = 8
Bogiem  sław iena Maryja, 5 + 3 = 8
U tw ego  syna gospodzina 5 + 4 = 9
M atko zwolena M aryja 5 + 3 = 8 
Zyszczy nam, spuści nam 

K irieleison.

Odpowiada ten układ także segmentacji melodyjnej. 
Nawiązując do wertykalnego układu J. Woronczaka, 
J. M a l i c k i  (1989, s. 16) proponuje następujący schemat 
pierwszej strofy:



Bogurodzica -  dziew ica 
U tw ego  syna -  Gospodzina 

Zyszczy nam
K yrie  eleison.

Bogiem  sławiena, M aryja, 
M atko zwolena, Maryja, 

Spuści nam.

Omawiając wertykalną budowę utworu, nie należy jed
nak zapominać, iż porządek linearny tekstu jest nadrzęd
ny w stosunku do wertykalnej architektoniki. Widać w nim 
zresztą lepiej grę anafor: Bogu -  Bogiem, i epifor: Maryja
-  Maryja, a także dążność do kształtowania regularnego 
ośmiosylabowca, formy częstej w poezji łacińskiej i wzoru
jącej się na niej poezji polskojęzycznej.

Instrumentacja za pomocą samogłoski a (niewątpliwe 
nawiązanie do sekwencji zachodnich) dotyczy wszystkich 
wyrazów przedostatnich i ostatnich (klauzul), natomiast 
trzy początkowe wyrazy incipitów wersowych nie mają a, 
co widać wyraźnie w przyjętej tu segmentacji tekstu. Je
dynie w wersie czwartym powstaje dobitny układ: matko 
zwolena Maryja, w którym czasownik zwolena odnosi się 
do matko, a także do Maryja. Ten wers to jakby pointa 
pierwszej strofy.

Struktura instrumentacji na -a jest następująca:

----------a ----- a (2a)
—  a - a  a - a  (4a)
----------a -------- a (2 a)
a -------a a - a  (4a)

Wersy z dwoma -a kontrastują z wersami czterema -a, 
tworząc przemienne układy foniczne. Taki rozkład nie mógł 
być przypadkiem! Poeta dobierał słowa z precyzją matema
tyka. Cała Bogurodzica jest figurą figur stylistyczno-języko- 
wych. Strofa pierwsza, jak już była mowa, składa się z dwu 
części: apostrofy do Matki Boskiej i dwu zdań rozkaźniko- 
wych. Każdy natomiast wers składa się z dwu wydzielonych 
intonacyjnie części Bogu rodzica + dziewica itd., podkreślo
nych wewnętrznymi rymami. Dwa początkowe wersy zbu



dowane są na zasadzie pełnego paralelizmu. Wers 1. nawią
zuje jednak do wersu 3., natomiast wers 2. -  do 4. W przy
padku wersów 1. i 3.:

Bogu rodzica dziew ica 
U tw ego  syna gospodzina

-  mamy dwie pary oksymoronów: rodzica -  dziewica-, syna
-  gospodzina. Natomiast w relacji: wers 2. -  wers 4., ude
rza nawiązanie semantyczne (Matka Boska jest osobą 
wybraną), podkreślone przez zbliżone semantycznie dwa 
imiesłowy bierne (sławiena -  zwolena) oraz powtórzenie 
imienia Maryja.

Wymienione oksymorony dotyczą dwu najważniejszych 
atrybutów Marii i Chrystusa. W odniesieniu do Marii cho
dzi o podkreślenie, że jest ona równocześnie Matką i dzie
wicą, w odniesieniu do Chrystusa -  że jest synem (człowie
czym), synem Marii, co podkreśla zaimek twego, a zarazem 
Bogiem, Panem. Połączenie Bogu rodzica odnosi się do 
atrybutu najważniejszego: Maria jest matką Boga, i fakt ten 
podkreślony jest dwukrotnie: w 1. i 4. wersie. Incipity tych 
dwu wersów korespondują z sobą: Bogu rodzica -  Matko 
to przecież synonimiczne określenia, które -  niby klamrą
-  spinają strofę.

Krótkie kontrastowe rozkaźnikowe dwa zdania: Zyszczy 
nam, spuści nam, mają idealną tożsamą budowę i składają 
się równo z dwu członów.

W zwrotce drugiej mamy również podział dwójkowy, ale 
odwrócony: zaczyna tę strofę apostroficzny wers 1.: Twe
go  dzieła Krzciciela, bożyszcze, ale apostrofa jest tu krót
ka, rozbudowana zostaje natomiast część rozkaźnikowa, 
tworząca słowa modlitwy. W strofie drugiej podział dwój
kowy wiąże się przede wszystkim z budową zdań -  wer
sów typu:
-  układ współrzędny: Usłysz głosy, napełń myśli człowie

cze,

4 Dzieje.



-  układ nadrzędno-podrzędny: Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,

-  układ dwu wersów -  zdań paralelnych:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Ale na tym nie koniec. W pierwszym apostroficznym 

wersie występują dwa rzeczowniki: krzciciel (tj. Jan) -  bożyc 
(tj. Chrystus). Dwójkowy charakter mają anafory: Usłysz-  
Słysz, spójniki A -  A; semantycznie zbliżone są epiforyczne 
formy pobyt -  przebyt. I tu działają kontrastowe zestawie
nia: na świecie -  po żywocie; zbożny pobyt -  rajski przebyt. 
Poeta przeciwstawia tu wyraźnie czasowy pobyt na ziemi 
wiecznemu przebywaniu (przebytowi) w niebie.

Stylistyczno-kompozycyjnego systemu nawiązań dwójko
wych dopełniają w zwrotce drugiej synonimy: myśli -  głosy.

W ten system trzeba też wciągnąć refren, greckie K irie  
leison, dwuwyrazowe zawołanie występujące dwa razy.

E. O s t r o w s k a  zwróciła uwagę na nawiązania końcowych 
dwóch wersów drugiej strofy do rozkaźników zyszczy nam, 
spuści nam kończących strofę pierwszą. Pisze ona (1967, 
s. 36): „Wymieniona para rozkaźników i para członów wyli
czeniowych z ostatnich dwóch wersów -  w warunkach zna
czeń ‘pozyskać’, ‘przychylić’, ‘skłonić’ -  może funkcjonować 
jako całość składniowa i treściowa. Łącząc obie pary z sobą, 
daje się utworzyć sensowne zdanie ułożone z ważnych dla 
utworu treści ideologicznych:

r-> zyszczy nam spuści nam

^  a na świecie zbożny pobyt, 
po żywocie rajski przebyt” .

Takie głębokie nawiązanie było możliwe dzięki temu, iż 
tekst w całości stanowi kunsztowny i przemyślany schemat 
semantyczno-formalny, nie mający równych w poezji śre
dniowiecznej. Okazuje się przy bliższej analizie, że zwrot
ka druga to nawiązanie i rozwinięcie dwóch rozkaźników



z pierwszej strofy, celowo pozbawionych dopełnień. Jest to 
nie tylko nawiązanie semantyczne, ale także formalne, gdyż 
cytowane człony wyliczeniowe dają się składniowo podpo
rządkować rozkaźnikom zyszczy i spuści.

Jak pisze Ostrowska: „(...) ale w stylach retorycznych - 
Bogurodzica ten styl reprezentuje -  wiersz poddawano 
różnym rygorom formalnym, z których najlepiej znany jest 
akrostych i raki” (Os t rowska ,  1967, s. 36).

System wersyfikacyjny drugiej strofy jest odmienny, przy 
zachowaniu jednak niektórych cech strofy pierwszej:

Tw ego dzieła krzciciela, bożycze, 10 sylab
Usłysz głosy, napełń m yśli człowiecze. 11 sylab
Słysz m odlitwę, ją ż  nosimy, 8 sylab
A  dać raczy, jego ż  prosimy: 9 sylab
A  na św iecie zbożny pobyt, 8 sylab
Po żyw ocie rajski przebyt. 8 sylab

Kyriele ison .

Budowa drugiej strofy nie jest więc tak regularna, jak 
pierwszej, choć i tu przeważa ośmiosylabowiec. Możliwe, że 
poeta, dysponując wieloma środkami poetyzacji, nie chciał 
tworzyć imitacji strofy pierwszej, dlatego sięgnął po mniej 
regularne struktury wersowe, co zresztą było w poezji 
średniowiecznej częste.

W zwrotce drugiej nie ma tak wyrazistych rymów, ale są 
bardziej urozmaicone: -e la — ela\ -cz e — cze\ -im y — imy, 
-byt -  -byt. Bardziej rozwinięte są też struktury syntaktycz- 
ne dzięki wprowadzeniu większej liczby czasowników: aż 
6 form osobowych, 1 bezokolicznik. Zdania są krótkie, 
parataktyczne, w dwu wypadkach jednokrotnie złożone
i bardzo dobrze zharmonizowane ze strukturą wersów.

4. Odrzucamy tu stanowczo tezę o związkach Bogurodzi
cy z kulturą i poezją bizantyjską. Ślady bizantyjskie są na 
pozór dość liczne i wydają się tworzyć układ poszlak, z któ
rych każda z osobna nie jest pewnym dowodem, ale rozpa



trywane łącznie, m ogą stanowić -  jak  w  procesach poszla
kowych -  wysoce prawdopodobną tezę. Niestety, tak jed 
nak nie jest. Zapomina się, że bizantyjskie wpływy były  
silne w  strefie łacińskiej w  okresie wczesnego średniowie
cza, czego dowodem Kirie leison. To samo dotyczy ikono
graficznego motywu deesis: Chrystus w  otoczeniu; po pra
wej ręce -  Matki Boskiej, i po lewej -  Jana Chrzciciela.

W apsydzie kolegiaty w Tumie (X II w.) występuje ten 
układ z wyeksponowaną w środku postacią Chrystusa. Jest 
to tzw. trimorfon: Chrystus (sędzia i zbawiciel), Maria i Jan 
jako pośrednicy między nim i ludźmi. Rzecz w tym, iż deesis 
„dość wcześnie przeniknęła do sztuki zachodnioeuropej
skiej, zyskując tu największą popularność w w. X I-X III” 
( M i c h a ł o w s k a ,  1999, s. 284-285). Tumskie malowidło
i Bogurodzica nie muszą więc pochodzić wprost z Bizan
cjum, mogą stanowić peryferyczną emanację kultury bizan
tyjskiej w świecie chrześcijaństwa zachodniego katolickie
go, skąd w postaci gotowego motywu -  wzorca, przeniknęły 
do Polski.

Na malowidłach Chrystus zajmował pozycję centralną, 
środkową, zarazem podwyższoną w stosunku do postaci 
Marii i Jana. Chrystus w malowidle w apsydzie kolegiaty 
w Tumie występuje w mandorli, na tle nieba. Mandorla 
odgranicza go jakby od postaci Marii, Jana i 12 apostołów 
usytuowanych poniżej.

Jak jest w Bogurodzicy?
Już E. Ostrowska zwróciła uwagę, iż w  utworze wystę

puje czwarta postać: Bóg  (Ojciec). Ale można ten argument 
zbić twierdzeniem, że Bóg  (Ojciec) nie występuje w  tej roli, 
co M aria i św. Jan, tzn. pośredników.

Układ Bogurodzicy odbiega jednak od bizantyjskiej de
esis: na plan pierwszy wysuwa się w pierwszej zwrotce 
Matka Boska; pierwsza zwrotka to po prostu wiersz ma
ryjny. Marię określa się w wierszu za pomocą aż 10 wyra
żeń, natomiast Jana Chrzciciela tylko raz, jako tego, który 
ochrzcił Chrystusa.



W wierszu adresatami próśb są dwie osoby: Maria i Chry
stus. Można powiedzieć, że Bóg (Ojciec) i Krzciciel zajmu
ją  w wierszu pozycję „dopełnienia” , są osobami z planu 
drugiego.

Układ więc w sumie jest taki: na pierwszym planie dwie 
postaci: Matka i Syn, na drugim -  Bóg  i Krzciciel. Nie jest 
to trójkąt bizantyjski. Bogurodzica to sentencja maryj- 
no-chrystologiczna.

Ale ważniejszy od wszystkich innych argumentów prze
mawiających za tym, że Bogurodzica nie wyrosła z pod
łoża bizantyjskiego, jest to, że cała slavia orthodossa 
tworzy sferę piśmiennictwa religijnego... bez poezji! M ię
dzy Х І-Х ІІ (a nawet X III wieku) wiekiem nie ma jej ani 
w Rusi Kijowskiej, ani w Bułgarii. A  przecież nasz tekst 
to liryczno-retoryczny klejnot poetycki. Z całą pewnością 
nie był on szlifowany pod wpływem Bizancjum.

Autorem tekstu był człowiek wykształcony, jakiś polski 
Kadłubek. Nie znamy jego imienia ani miejsca powstania 
utworu, choć w moim przekonaniu był to jakiś uczony 
klasztor, może benedyktyński lub cysterski. Poeta był 
Polakiem znającym tajniki polszczyzny. Był -  jak mówili
śmy -  znawcą poezji łacińskiej. Był nadto kompozytorem. 
Wspomniana instrumentacja pierwszej strofy za pomocą 
wyrazów zawierających a wskazuje, iż w miejscu, w którym 
pojawiły się niskie tony, tych a jest dużo, bo aż 4! Jest to 
szczegół, ale z takich znaczących szczegółów składa się ten 
niezwykły utwór. Tylko muzyk o dużym zmyśle kompozy
cyjnym mógł tak powiązać drobne segmenty całego tekstu 
„wzdłuż i wszerz” . Tylko poeta żyjący w augustyniańskim 
świecie harmonii, wyrafinowanej prostoty i wyszukanych 
figur stylistyczno-retorycznych, mógł taki tekst złożyć.



Krystus z martwych wstał je ...

Tekst rękopisu znaleziono w Płocku (Biblioteka Semina
ryjna), w gradule katedry płockiej (karta 103); zaginął w cza
sie II wojny. Transkrypcję i transliterację przejmuję z Chre- 
stomatii staropolskiej (W y d r a , R z e p k a ,  1965, s. 237):

X ps zmartwich wstał ge.
Ludu prziclad dal je. 
esz nam zmartwich wstaci 
sbogem croleuau kyrie.

Krystus z martwych wstał je,
Ludu przykład dał je,
Eż nam z martwych wstaci,
Z Bogiem krolewaci.

Kyrie <eleison>.

Tekst ten przepisany wraz z graduałem w 1365 roku 
przez Świętosława z Wilkowa jest najstarszym zapisem; 
nieco późniejszy (z 1414 r.) różni się dwoma cechami ję 
zykowymi: jest (zamiast je), iż (zamiast eż). Zauważmy że 
zwrot Kyrie (eleison), dobrze nam znany z Bogurodzicy, 
występuje i w tym utworze, nie mającym nic wspólnego 
z Bizancjum. Zwraca się uwagę, iż tekst jest wzorowany 
na trzeciej zwrotce łacińskiego hymnu Deus omnipoteus 
(Wydra ,  R z e p k a ,  1975, s. 237); dopuszcza się też wpływ 
pieśni niemieckiej Christ ist erstanden.

Wielu badaczy podkreślało szlachetną prostotę tej se
kwencji, cieszącej się zresztą dużą popularnością w średnio
wieczu i XVI wieku, skoro zachowało się sporo przekazów. 
Sekwencję tę śpiewano w okresie Wielkiej Nocy, szczegól
nie podczas procesji. Śpiewano ją  na zmianę z łacińską 
sentencją victime paschali laudes, wykonywaną przez kler. 
Łaciński wzorzec brzmiał następująco:



Christe surrexisti, 
exemplum dedisti, 
ut nos resurgamus, 
et tecum vivamus.

-  Co w  dosłownym tłumaczeniu brzmi:

Chryste, zmartwychwstałeś, 
przykład dałeś, 
abyśmy powstali 
i z tobą żyli.

Jest to jedno zdanie o strukturze dialogowej (por. oso
bowe formy czasowników: 2. os. l.poj. i 1. os. l.mn.) z apo- 
stroficznym wykrzyknieniem Chryste. Natomiast wiersz 
w zapisie z 1365 roku (a są przypuszczenia, że tekst po
wstał dużo wcześniej) zmienia nie tylko osobowe formy 
czasowników w dwu początkowych wersach, a wołacz Chry
ste przekształca, w mianownik l.poj. (i podmiot) Krystus, ale 
zmienia także strukturę dwóch końcowych wersów, wpro
wadzając w miejsce form 1. os. l.mn. formy bezokolicznika: 
wstaci, krolewaci, i tworząc zamiast zdań -  oznajmienia.

Wersja polska nie idzie więc niewolniczo za oryginałem 
łacińskim, który jest maksymalnie zwięzły, o strukturze 
sylabicznej: 6 + 6 + 6 + 6, za tekstem, w którym poszcze
gólne wersy tworzą: po 2 wyrazy w 1. i 2. wersie, po 3 
wyrazy w 3. i 4. wersie, przy czym oba te wersy zaczynają 
spójniki.

Tłumaczenie, a zarazem poetycka przeróbka polska za
chowuje strukturę sylabiczną, jednak wydłuża zdania 
wersu 1. i 2., dając 3 człony; w wersie 3. jest ich 4, w wer
sie 4. występują 3 składniki (licząc jako osobny przyimek 
ż). Nie są to tylko zmiany wynikające z inności języka, gdyż 
możliwe było tłumaczenie bardziej zwięzłe, dostosowane do 
surowego stylu łacińskiego utworu. Polski poeta -  trans
lator, tekst łaciński wyraźnie przerobił, nie idąc niewolni
czo za pierwowzorem.



A istota owych przeróbek polega na zmianie apostrofy 
w zdanie oznajmujące z narracyjną 3. osobą, natomiast 
wersy 3. i 4. poeta przerobił tak, iż pełnią one inną funk
cję, nadając utworowi sens ogólny, odświętny, mniej bez
pośredni, por. na przykład wypowiedzenie z Bogiem krole- 
waci (zamiast z tobą żyli). Dwa początkowe wersy to dobit
ne dwa zdania zakończone gramatycznym pełnym rymem 
dwusylabowym: wstał je  || dał je, dwa kolejne wersy to 
wypowiedzenia bez orzeczenia, z równie wyrazistymi ryma
mi: wstaci || krolewaci. Tym sposobem uwypuklona zosta
ła dwójkowa struktura tekstu, o której mówiliśmy w odnie
sieniu do Bogurodzicy i która występuje w wierszu O, wsze- 
go świata wsztek lud. Wersy 1. i 2. przynoszą zestawienie 
podmiotów: Chrystus -  lud; w wersie 3. występuje zaimek 
my, a w wersie 4. rzeczownik Bóg, co stanowi rodzaj po
wtórzenia. Dosłowne powtórzenie: z martwych, i powtórze
nie niedosłowne: wstał je  || wstaci, dopełniają grę języko
wą tekstu, opartą na członowaniu dwuskładnikowym. Jest 
ono też widoczne w strukturze wersyfikacyjno-rytmicznej 
tekstu:

Chrystus + z martwych wstał je 
Ludu + przykład dał je

Co do wpływu niemieckiego, to sekwencja z 1325 roku
brzm iała następująco:

Christ der ist erstanden 6
von der marter alle, 6
Des sull wir alle fro sein, 7
Christ sol unser trost sein. 6

Kyriel (eison).

Zdaniem J. Woronczaka, zmiana formy 2. os. l.poj. w tek
ście łacińskim na 3. os. l.poj. w tekście polskim nastąpiła 
pod wpływem tekstu niemieckiego ( Wo r o n c z a k ,  1952, 
s. 363). Ale jest to chyba przypadek.



Zwróćmy uwagę, iż tekst łaciński składa się wyłącznie 
z niepowtarzających się wyrazów, natomiast powtórzenia 
występują w tekście niemieckim, a w jeszcze większym 
stopniu polskim. Polski tłumacz kładzie nacisk na wyraz 
martwy i wstać, i właściwie powtarza tę niezwykłą nowinę 
dwa razy: Chrystus z martwych wstał je  || Eż nam z mar
twych wstaci, najpierw w odniesieniu do Chrystusa, jako 
sprawcy zmartwychwstania, a następnie w odniesieniu do 
ludu, do nas, uczestników misterium. Niemiecki tłumacz 
dwukrotnie powtarza Christ, polski wprowadza synonim 
Bóg, rozkład rymów w tekście niemieckim jest inny niż 
w polskim, tekst polski pozostaje w tym zakresie bliski 
oryginałowi łacińskiemu.

Nie ma podstaw, aby wprowadzać dodatkowe źródło dla 
polskiego tekstu.

O, wszego świata wsztek lud

Transliteracja według rządków rękopisu:

Ów fego fwatha wfthek lud
parz(!)nyne nagefzucristw(l) trud geft ly thak welka 
fzalofcz
yafz vidzala wfzego fwatha 
wio fez gyfz gy fprawem milowacz
gymely ywfzegdi gego nogy czalowacz nyne gi fmely wkriz

owacz

Proponowana transkrypcja tekstu w układzie wersowym:

O, wszego świata wsztek lud 
Pa(t)rz ninie na Jezu Krystu trud.
Jest-li tak wielka żałość,



Jąż widziała wszego świata włość?
Jiż ji z prawem miłować jimieli 
I wszegdy jego nogi całować,
Ninie ji śmieli ukrzyżować.

1. Utwór ten ogłosił w transliteracji Aleksander B r u c k 
n e r  w 1887 roku na podstawie rękopisu Biblioteki Ossoliń
skich (sygn. 812/1, k. 119) w „Archiv fur Slavische Philolo- 
g ie” (1887, Bd. 10, z. 3-4, s. 389), wprowadzając incipitowy 
wers w postaci: Wszego świata wszytek lud. Kolejnym wy
dawcą był Władysław N e h r i n g, który odczytał wspomnia
ny wers inaczej: W wszego świata wsztek lud (1893, Bd. 
15, s. 534). Najnowsze krytyczne wydanie tekstu z trans
literacją i transkrypcją przynosi edycja: Polskie pieśni 
pasyjne... (1977). Opieram się, analizując ten tekst, na tym 
wydaniu, przy czym wprowadzam, o czym szerzej później, 
dwie poprawki do transkrypcji, którą to wydanie zawiera. 
W stosunku do wszystkich transkrypcji utworu zapis nasz 
wprowadza jedną istotną modyfikację: w miejsce jednej 
siedmiowersowej strofy -  podział na dwie zwrotki, zgod
nie ze strukturą stylistyczną i semantyczną tego utworu.

Tekst zapisał Szczepan (syn Tomasza) z Krajkowa i pomie
ścił go na końcu przepisywanego dzieła Remedianus co- 
nversorum, stanowiącego wyciąg z Moraliów św. Grzego
rza. W zapisce znajduje się też informacja, iż kopista ukoń
czył przepisywanie dzieła w 1407 roku.

Czy Szczepan z Krajkowa jest autorem wiersza? I czy 
powstał on rzeczywiście w 1407 roku? Według A. B r u c k 
nera:  „Tomkowie przejął ten wiersz skądinąd gotowy, nie 
sam go utworzył, więc przepis jego błędny, dodaje, psując 
wiersz: w 2 nynie, w 4 jąż, w 5 z prawem, 6 jego, 7 ji, 
drobniejsze myłki pomijamy” (1923, s. 101). Ale to nie 
kopista wiersz zepsuł, lecz Bruckner, który odejmując to, 
czego Szczepan z Krajkowa nie dodał, zredagował siedmio- 
i ośmiosylabowiec, tekst wyraźnie okaleczony:

Wszego świata wszytek lud 
Patrz na Jezu Krystow trud.



Jest-li tak wielką żałość 
Widziała wszego świata włość?
Iż ji jimieli miłować 
I wszegdy nogi całować,
Nynie śmieli ukrzyżować.

Do pytania o autorstwo i czas powstania wiersza powró
cimy po dokonaniu szczegółowego rozbioru, tu poprzesta
jąc na ostrożnym przypuszczeniu, że rok zapisu -  1407, nie 
jest prawdopodobnie rokiem powstania utworu.

2. O, wszego świata wsztek lud należy, zdaniem niektó
rych badaczy, do utworów wyróżniających się pod wzglę
dem artystycznym. Aleksander B r u c k n e r  pisze: „Wrotka, 
jak wszystkie dawne, kunsztowna, nie owe oklepane ośmio- 
zgłoskowce parzyste późniejsze” (1923, s. 102). Jadwiga 
Puzynina i Teresa Dobrzyńska piszą, że jest to „przejmu
jąca i piękna pieśń” , podkreślając przy tym, że „dotąd nie 
znaleziono żadnych śladów analogicznego utworu łacińskie
go lub czeskiego” (Polskie pieśni pasyjne..., 1977, s. 50). 
Utwór ten nie doczekał się jednak ani ze strony history
ków literatury, ani też językoznawców i stylistyków pełniej
szego omówienia. Wyjątek stanowi komentarz językowy 
i stylistyczny wspomnianych autorek, ale jest on dość po
bieżny, a w niektórych stwierdzeniach błędny. Tak więc 
rymy nie są, jak chcą autorki, „wyłącznie męskie” .

Wypowiedzenie drugie:

Jest-li tak wielka żałość,
Jąż widziała wszego świata włość?

-n ie  rozpada się na „zdanie podrzędne i nadrzędne” , ale na 
zdanie nadrzędne i podrzędne. Nie jest zgodne ze stanem 
faktycznym stwierdzenie, że „paralelizmy składniowe pole
gają na układzie, w którym człon poboczny (w pierwszym 
wypowiedzeniu wołacz, w następnych -  zdania podrzędne) 
poprzedza zawsze człon główny” . W istocie: człony główne 
zajmują pierwszą pozycję. Zgodnie z sugestiami Jana



T o k a r s k i e g o ,  wołacz tego typu, jaki pojawia się w utwo
rze (równy mianownikowi), stanowi podmiot zdania z roz- 
kaźnikową formą 2. osoby -  czasownika (1978, s. 106-114).

W znanych mi opracowaniach dotyczących literatury 
średniowiecznej o utworze tym mówi się niewiele, zdawko
wo lub zgoła przemilcza się go, chociaż jest to najstarszy 
datowany utwór pasyjny, wyróżniający się spośród innych 
pasyjnych wierszy średniowiecznych nie tylko kunsztow
ną budową, ale i walorami treściowymi, skondensowanymi 
w 7 krótkich wersach. Podkreślić tu trzeba, iż jest to, 
podobnie jak Bogurodzica, utwór oryginalny, a więc tym 
bardziej godny szczególnego zainteresowania. Zwróćmy 
uwagę, iż staropolskie utwory pasyjne miały charakter 
narracyjny i opisowy, O, wszego świata... jest natomiast 
wierszem retorycznym. Utwory te są rozbudowane, kilku- 
lub kilkunastozwrotkowe, wiersz omawiany to tekst zw ię
zły, dwuczęściowy.

Wykazuje on znaczne pokrewieństwa z -  wywodzącymi się 
ze zwartych nienarracyjnych tropów -  sekwencjami. Jak 
wiadomo, gatunek ten ulegał w średniowieczu znacznym 
przeobrażeniom, zatracając swój pierwotny charakter, po
legający między innymi na akcentowaniu radosnego nastro
ju, zamykaniu zwrotek rymami na -a, motywowanymi 
bezpośrednimi nawiązaniami do Alleluia. Jak pisze Jerzy 
W o r o n e ż a k :  „Utwory w tonie tragicznym zaczęły powsta
wać dopiero w X III wieku, kiedy zatracono już poczucie 
związku sekwencji z radosnymi Alleluia” (1952, s. 344).

Sekwencje śpiewano podczas mszy, a sekwencje pasyj
ne podczas m isteriów wielkanocnych. Trudno orzec, czy
O, wszego świata... stanowił w swej genezie pieśń wchodzą
cą w skład mszy lub procesji wielkanocnej, czy -  co bardziej 
prawdopodobne -  w skład dramatów misteryjnych. A  może 
był po prostu utworem nie przeznaczonym do określonych 
celów, stanowiącym rodzaj lirycznego przeżycia i wyznania 
średniowiecznego poety religijnego? Na temat przeznaczenia 
tego utworu można snuć tylko i wyłącznie przypuszczenia.



Opowiadałbym się za tezą, że O, wszego świata... wcho
dził w skład nie znanego nam przedstawienia pasyjnego. 
Wiemy, iż w Polsce średniowiecznej widowiska pasyjne 
cieszyły się popularnością. Wiemy też, że nie był to utwór 
dołączony do znanych nam mszałów średniowiecznych. 
Pojawił się raz jeden w rękopisie Szczepana z Krajkowa, nie 
ma śladów jego wpływów. Mógł być wprawdzie wierszem 
pisanym „sobie a muzom”, ale bliższy wgląd w jego struk
turę językową przemawia za pasyjnym widowiskiem.

Idzie tu o dialogiczność tego tekstu. Stanowi on wezwa
nie do ludu z całego świata, aby patrzył na mękę Chrystu
sa. Rozkaźnik patrz oraz przysłówek ninie ( ‘teraz’) wska
zują na dramaturgiczną proweniencję tekstu, stanowiące
go jak gdyby rodzaj komentarza do przedstawianych 
wydarzeń pasyjnych, a ściślej -  tego momentu, który przed
stawiał ukrzyżowanie. Wydaje się, że zwrotka pierwsza 
odnosi się bezpośrednio do ludzi z widowni, uczestników 
pasyjnego misterium, chociaż stanowi inwokację do wszyst
kich ludzi. Ale to wezwanie „ogólnoludzkie” tłumaczy się 
przecież ogólnoludzkim sensem męki Chrystusa. Widownia 
staje się tu jakby cząstką ludzkości i uczestniczy w czymś, 
co jest wydarzeniem „wszego świata w łości” . Odbiorca 
wezwania musi się poczuć cząstką owej wspólnoty, aby 
mógł właściwie odczuć uniwersalny sens Chrystusowego 
cierpienia.

Zwrotka druga dotyczy natomiast „sceny” , jest oceną 
ludzi, którzy śmieli ukrzyżować Chrystusa. I tu po raz 
drugi występuje przysłówek ninie: Ninie j i  śmieli ukrzyżo
wać, którego użycie staje się jasne, jeśli przyjmiemy, iż od
nosi się on wprost do samego widowiska, sceny następu
jącej po ukrzyżowaniu.

Wskazane uprzednio gatunkowe źródło utworu -  sekwen
cja pasyjna, dobrze, jak mniemam, przylega do dramaturgicz
nej proweniencji tekstu. Sekwencje były bowiem składnikiem 
mszy, procesji czy misterium, rodzajem „dodatku” , związane
go jednak tematycznie z odpowiednimi częściami tych form



religijnych. Niektóre rozbudowane sekwencje mogły zyskać 
pew ną niezależność, wchodząc do repertuaru  pieśni re 
ligijnych, a nawet, jak  w  wypadku Bogurodzicy, narodo
wych.

Pod względem językowym O, wszego świata... nie ma, 
wyjąwszy formę wsztek i ewentualną formą Jezu Kry stu, 
żadnych osobliwości, które wyróżniałyby tekst spośród 
innych utworów średniowiecznych. Dotyczy to zarówno 
cech fonetycznych, gramatycznych, jak i leksykalno-seman- 
tycznych. Wszystkie wyrazy występujące w tym utworze są 
poświadczone, i to wielokrotnie, w tekstach średniowiecz
nych. Wspomniana forma wsztek zachowała się jedynie 
w Legendzie o świętym Aleksym: wsztek, wsztki. W innych 
zabytkach występuje postać wszytek, z samogłoską^. Wła
dysław K u r a s z k i e w i c z  w komentarzu do Legendy... 
potraktował formy wsztek, wsztki jako wykolejenia orto
graficzne i w transkrypcji tekstu wprowadził postaci wszy
tek, wszytki (1962, s. 150). Zdaniem Jadwigi Puzyniny, 
„w formie tej [tj. wsztek -  A.W.] mamy zapewne do czynie
nia z zanikiem samogłoski nie akcentowanej (por. wszelki 
< wszeliki, każdy < kaliżdy; wżdy < wszegdy). Skrótów 
graficznych tego rodzaju paleografia staropolska nie zna. 
Liczba sylab wskazuje również raczej na formę wsztek, 
która pozwalałaby widzieć w wierszu pewną regularność: 
7, 9, 7, 9, 10, 10, 9, choć i schemat 8, 9, 7, 9 dla średnio
wiecznego nieregularnego wiersza jest możliwy” (Polskie 
pieśni pasyjne..., 1977, s. 50).

Istotne jest tutaj poświadczenie wsztek w innym zabyt
ku i fonetyczna motywacja tej skróconej formy.

Bardziej dyskusyjna jest przyjęta przeze mnie forma flek- 
syjna na Jezu KRYSTU. Zapis Szczepana z Krajkowa na- 
gefzucristw trud wszyscy badacze transkrybują na Jezu 
KRYST(0)Wtrud. Pisarz opuścił więc tutaj, ich zdaniem, li
terę O, podobnie jak w wypadku parz literę t (patrz). Zwróć
my jednak uwagę, iż grafię tego tekstu cechuje stosunko
wo duża staranność: żadnych skrótów i skreśleń. W zbitce



spółgłoskowej łatwo o opuszczenie litery (można by je tłu
maczyć oćfstrony fonetycznej), ale w wypadku zapisu cristw 
byłaby to już, jak by rzekł Bruckner, wyraźna „myłka” . 
Moim zdaniem, w grę tu wchodzi nie zdefektowana przy- 
miotna postać Jezu KEYSTOW, ale forma dopełniaczowa rze
czownika: Jezu KRYSTU, z końcówką u, przejęta z deklinacji 
na -u. Litery w na oznaczenie u użył pisarz zgodnie z prak
tyką ortograficzną epoki -  por. zapis wkrizowacz ( ukrzy
żować), przy czym w na oznaczenie u niekoniecznie używa
no dla u nagłosowego. W grafii X II-X III wieku występują 
formy ortograficzne typu Swcowe (t j. Żukowo), co prawda 
rzadko (Dunaj ,  1975, s. 17), w każdym razie zarówno w, 
v, jak i u były znakami wielofunkcyjnymi, mogącymi ozna
czać fonemy v, v\ u, a nawet inne głoski. Fakt, że w tekstach 
późniejszych występuje forma dopełniacza 1. poj. na -a\ Kry- 
sta, Chrysta, nie świadczy o tym, aby postać Krystu była nie
możliwa. Liczne formy typu: Duchu, Rochu, świadku (póź
niejsze Ducha, Rocha, świadka), potwierdzają tę możliwość. 
Zwróćmy uwagę na dodatkowe stylistyczne (w wypadku 
wiersza często bardzo ważne!) argumenty za formą Krystu. 
Otóż w tym utkanym z paralelizmów utworze występują 
przy dawki dopełniaczowe jeszcze 2 razy, w tym samym an
tycypacyjnym szyku: świata (wszego) lud, (wszego) świata 
włość. Odpowiednikiem tych form mogła być forma Jezu 
Krystu trud. Przemawia za nią też wzgląd eufoniczny: ali- 
teracyjne współbrzmienie z rymem trud i formą Jezu, w ogó
le z ciągiem eufonicznym lUd -  JezU-  trUd. I jeszcze jeden 
drobiazg z zakresu pisowni: zapis geft ly transkrybuje 
Bruckner: Jest-li, redaktorzy Polskich pieśni pasyjnych...-. 
Jestli, w pisowni łącznej, zgodnie z normami współczesnej 
ortografii. Należałoby, moim zdaniem, zrobić tu ustępstwo 
na rzecz zapisu pierwotnego i transkrybować tę postać: Jest- 
-li (tak jak Bruckner): wiersz operuje dużą liczbą wyrazów 
jednosylabowych w incipitach (6 razy), 3 wyrazami jedno- 
sylabowymi w klauzulach; ma rytm specyficzny, rozłączna pi
sownia była zapewne zamierzona, a nie przypadkowa.



Przyjrzyjmy się teraz naszemu utworowi od strony jego 
ilościowej struktury wyrazowej. Składa się on z 35 wyra
zów (dla porównania: Bogurodzica -  z 43). Podobnie jak 
w Bogurodzicy, przeważają w tekście rzeczowniki (9 + 3 
zaimki rzeczowne). Zdaniem Ewy O s t r o w s k i e j ,  „większa 
częstotliwość rzeczowników dowodzi wyrobienia stylistycz
nego i intelektualnego pisarza, w tekstach prymitywniej
szych przewagę mają czasowniki” (1978, s. 28). Trzeba tu 
jednak dodać, iż częstotliwość oraz wzajemne proporcje 
między tymi częściami mowy zależą od wielu czynników, 
wśród nich zwłaszcza od typu tekstu (i tak opis będzie za
wierał więcej rzeczowników niż narracja sytuacyjna, co 
zresztą też nie zawsze jest regułą) oraz typu wypowiedzeń 
wchodzących w skład tekstu. W pierwszej zwrotce na 3 
czasowniki przypada aż 7 rzeczowników (przy czym trak
tuję nazwę własną Jezu Kry stu jako całość). Ale zwrotka 
ta składa się z retorycznej apostrofy i pytania retoryczne
go. Odmienne są proporcje ilościowe w zwrotce drugiej: 
występuje w niej aż 5 czasowników i tylko 2 rzeczowniki 
pełne. Ale semantyczny akcent pada w tej części na czyn
ności. Można mówić o odwróconych proporcjach między 
tymi częściami mowy w obu zwrotkach, co wiąże się 
z pewnością z zamierzoną odmiennością obu zwrotek. 
Wśród rzeczowników są 3 wyrazy abstrakcyjne: trud, ża
łość, prawo, i 6 rzeczowników konkretnych: świat, lud, 
świat, włość, nogi i Jezu Kryst, przy czym dość szerokie 
znaczenie mają tu rzeczowniki świat, lud, włość, co pod
kreśla zaimek wszy, wsztek. Uwzględniając ogólnikową 
wartość treściową tych rzeczowników, można powiedzieć, 
iż tekst ma charakter zdecydowanie abstrakcyjny. Czynnik 
konkretyzacji wnosi tu rzeczownik nogi i oczywiście rze
czownik własny Jezu Kryst, a także czasowniki całować
i ukrzyżować.

Wspomniałem, że tekst zawiera zaledwie 35 wyrazów, 
w tym 27 haseł. Wybór form gramatycznych jest bardzo 
skromny. Wśród czasowników: 1 rozkaźnik w 2. os. l.poj.;



2 formy czasu przeszłego w  3. os. l.mn.; czasownik jest i 3 
bezokoliczniki. Repertuar form fleksyjnych jest równie  
ubogi, dominują formy liczby pojedynczej.

Stare formy językowe: j i ż -  ‘którzy’, j i -  ‘go’, jim ieli- ‘mieli’, 
ją ż - ‘którą’, ninie- ‘teraz’, wszegdy- ‘zawsze’, włość -  regio, 
terra, provincia, występują w tekstach XIV i XV wieku, a na
wet -  jak pisze Puzynina -  są do znalezienia również w utwo
rach religijnych XVI wieku. Wiersz nasz nie ma zatem tego 
typu archaizmów, co Bogurodzica czy Kazania świętokrzyskie, 
z czego nie wynika jednak wniosek, że pod względem języ
kowym prezentuje on cechy polszczyzny piętnastowiecznej. 
Wszystkie te formy i wyrazy mogły wystąpić w polszczyźnie 
XIV wieku. O czasie powstania utworu decydować więc mogą 
jedynie właściwości stylistyczno-językowe.

3. Cały ten kunsztowny utwór został zbudowany na 
przeciwstawieniu: ludzie -  Chrystus. Wokół tych pojęć 
koncentrują się składniki leksykalno-semantyczne wiersza. 
Wspomnieliśmy już, iż w zwrotce pierwszej chodzi o rela
cję: ludzkość -  Chrystus. Zwrotka ta składa się z dwu 
części: w pierwszej części, inwokacyjnej, na plan pierwszy 
wysuwa się ludzkość, wers inicjalny składa się właściwie 
z powtórzeń: wszego świata -  wsztek lud, intensyfikujących 
wezwanie i dobitnie akcentujących, iż kieruje się ono ku 
wszystkim ludziom; w części drugiej:

Jest li tak wielka żałość,
jąż widziała wszego świata włość

-  wers inicjalny wysuwa na miejsce eksponowane rzeczow
nik żałość, użyty w  znaczeniu ‘fakt, zdarzenie budzące żal’, 
semantycznie wzmocniony przez grupę przydawkową tak 
wielka. Wers ten odnosi się bezpośrednio do wyrażenia Jezu 
Krystu trud, natomiast wers następny, 3. z kolei, nawiązu
je do wersu 1.: ( wszego świata włość) -  wszego świata -  
wsztek lud, tworząc zdanie podrzędne przydawkowe, cof
nięte na plan drugi.

5 Dzieje.



Schemat semantyczny obu tych części zwrotki, jeśli 
zastosujemy tu pojęcie tematu i rematu (w ujęciu Mathe- 
siusa), przedstawia się następująco:
Tx (lud) —> J?j (męka Chrystusa),
2 J ( = Ą ) - >  Ą  ( = 2 \ ) .

Obie te części tworzą więc spójną całość, precyzyjną 
strofę. Jej sens sprowadzić można do stwierdzenia: cała 
ludzkość niech patrzy na mękę Chrystusa, takiej bowiem 
męki nie widziała cała ludzkość. Oczywiście takie stresz
czenie banalizuje subtelny i dramatyczny układ sensów 
owej strofy

W strofie drugiej:

Jiż ji z prawem miłować jimieli 
i wszegdy jego nogi całować,
Ninie ji śmieli ukrzyżować.

-zaznacza się wyrazista opozycja: oni (ludzie) -  on (Chry
stus); występuje ona w formie antytezy, stanowiącej precy
zyjną figurę retoryczną. Kim są wskazani za pomocą formy
3. os. l.mn. owi „oni”? Podmiotem całego zdania, wypełnia
jącego strofę, jest zaimek jiż  użyty w znaczeniu ci, którzy. 
Występuje on w zabytkach średniowiecznych jako wskaźnik 
zespolenia zdań podrzędnych przydawkowych. Mógł jednak, 
podobnie jak późniejszy zaimek który (wyparł i zastąpił on 
zaimek jen, jenże), być użyty na modłę łacińską retoryczną 
w incipicie zdania w funkcji podmiotu. W strofie tej idzie 
więc nie o cały lud, o którym mowa w strofie pierwszej, ale
o tych ludzi, którzy ukrzyżowali Chrystusa.

Poeta akcentuje moralny, a zarazem paradoksalny sens 
tego czynu, nie opisuje, jak inne pasyjne utwory, cierpień 
Chrystusa, wiersz zachowuje do końca charakter retorycz
ny.

I ta zwrotka jest dwuczłonowa: wers 1. i 2. składają się 
na dwa współrzędne łączne wypowiedzenia (drugie z elip
są czasownika jimieli), które tworzą silny kontrast ze 
zdaniem przeciwstawnym, wypełniającym wers 3.



Wspomnieliśmy już, iż zwrotka pierwsza jest odmiennie 
zbudowana niż zwrotka druga, że tworzą one stylistyczny 
kontrast. Przypomnijmy, w pierwszej dominuje rzeczownik, 
w drugiej -  czasownik, w pierwszej -  zaimek przymiotny, 
w drugiej -  zaimek rzeczowny, w pierwszej -  rymy męskie, 
w drugiej -  żeńskie itp. Obie zwrotki stanowią kunsztowne 
całości, wpisane w dwójkowy system członowania tekstu.

4. W zwrotce pierwszej dominują krótkie, jedno- i dwu- 
sylabowe wyrazy, występujące niekiedy w zestrojach akcen
towych (które oznaczam nawiasem). Zwrotka ta składa się, 
jak wiemy, z dwu części. W części inwokacyjnej układ sylab 
jest następujący:

l + 2 + 2 + l + l = 7  sylab
1 + 2  + ( 1 + 2  = 3 ) +  2 + 1 =  9 sylab

Wersy te zaczynają i kończą wyrazy jednosylabowe, któ
re nadają wypowiedzi energiczny, ekspresywny rytm, pod
kreślający żarliwość wezwania. Rytm wersu 1. wzmacnia
ją paralelne formy: wszego świata wsztek lud.

Wspomniany system „dwójek” rysuje się w tej części 
dobitnie. Dwa wersy -  dwa intonacyjnie wydzielone czło
ny wypowiedzenia: wołaczowy i rozkaźnikowy; oksytonicz- 
ne incipity i klauzule, dwie przydawki przymiotne o tym 
samym szyku: wszego -  wsztek, dwie przydawki dopełnia
czowe, poprzedzające człony określane: ŚWIATA -  lud, JEZU 
KRYSTU -  trud. Także wewnętrzny podział wersów:

O wszego świata || wsztek lud 
Pa(t)rz ninie || na Jezu Krystu trud.

-  wpisać można (choć w grę tu wchodzi nie średniówka, ale 
tzw. węzeł dwudzielności) w dwójkowy system werbaliza
cji. Część druga zwrotki:

Jest-li tak wielka żałość,
Jąż widziała wszego świata włość?



-  ma nieco inny układ, dostosowany do intonacji pytania 
retorycznego:

(1 + 1 = 2) + (1 + 2 = 3) + 2 = 7 sylab
1 + 3 + 2 4 - 2 + 1 = 9  sylab

Różnice, ale i podobieństwa w zakresie długości wersów 
zwrotki: 7 -  9 -  7 -  9, nie są tu czymś przypadkowym. 
Izosylabizm wersów 1. i 3., 2. i 4. wprowadza, jak piszą 
autorki komentarza, „pewną regularność” , charakterystycz
ną dla poezji sekwencyjnej. Ale układ taki nie będzie za
chowany do końca (zmieni go zwrotka druga), a oprócz 
tego nie stanowi on układu dwu zrównanych rytmicznie 
ciągów. Struktura foniczno-rytmiczna wersu 3. jest odmien
na od struktury wersu 1.; tak samo ma się rzecz w odnie
sieniu do wersu 4. i 2. Trzeba podkreślić, iż izosylabizm 
ciągu 1 -  3 i ciągu 2 - 4  nie stanowi tu figury czysto fo
nicznej, której podporządkowane zostają struktury leksykal- 
no-zdaniowe. Poeta średniowieczny polskojęzyczny wyodręb
nia wersy nie według matryc fonicznych, ale wedle podzia
łów zdaniowych. Innymi słowy: regularność sylabiczna (7 
- 9 - 7 - 9) stanowi rezultat takiego członowania składnio- 
wo-wersowego, które wyodrębnia zdania (lub człony) nad
rzędne, w tym wypadku krótsze, w stosunku do zdań (lub 
członów) podrzędnych, tutaj -  dłuższych. Stylistyczno-eks- 
presywny akcent pada na wersy stanowiące człony „wejścio
we” , zgodnie z założeniami retoryki, która kładła nacisk na 
wagę form incipitowych. O układzie: wers krótszy -  wers 
dłuższy, decydują składniki składniowo-semantyczne. Wersy 
krótsze zaczynające apostrofę i pytanie retoryczne tworzą 
konstrukcje lżejsze i bardziej płynne.

W ogóle w przypadku tej zwrotki (a także zwrotki następ
nej) można mówić o zbieżności w zakresie budowy wersy- 
fikacyjnej, ale nie o pełnej regularności. Nawet rymy wy
łamują się z niej, skoro w strofie tej pojawia się rym żeń
ski: żałość. Czy ów brak pełnej regularności kłaść należy,



jak czyniło to wielu badaczy poezji średniowiecznej, na karb 
nieporadności poetów tej epoki, pewnego chaosu, któremu 
kres położy dopiero Kochanowski? Nie sądzę. Brak regu
larności wersów przeważa w poezji średniowiecznej, to 
samo dotyczy też rymów: „(...) posługuje się średniowiecze 
rymem paroksytonicznym, oksytonicznym, rymem dokład
nym, asonansem, ale rzadko kiedy regularnie. Spotyka się 
także sporo wersów nie rymowanych. Wydaje się, że moż
na dla tej rozmaitości rymowania znaleźć wytłumaczenie
o charakterze stylistycznym: chodzi wciąż o pewną rozmai
tość jako przeciwstawienie porządkowi i rygorowi składnio- 
wo-intonacyjnemu wiersza” ( Ku l aw i k ,  1977).

Członowanie wersowe (jest to członowanie wewnętrzne 
tekstu, pisanego zazwyczaj in continuo) opiera się na 
delim itacji składniowo-intonacyjnej. To ona decyduje
0 strukturze wersów, a inne czynniki spełniają funkcje 
pomocnicze: rym wzmacnia klauzulę, nierzadko, jak w przy
padku O, wszego świata..., w sposób dobitny, ale nie jako 
wyznacznik strukturalny wersu. Podobnie rzecz ma się ze 
zbieżnościami w zakresie liczby sylab. Zasadniczym kom
ponentem jest układ zdaniowy, decydujący o strukturze
1 granicach wersów.

Stąd też bierze się tak zaskakująco odmienny układ 
rymów w strofie drugiej:

miłować jimieli 
całować
śmieli ukrzyżować

Schemat 
A + B 

A 
B + A

Bardziej regularny byłby tu układ:

jimieli miłować 
całować
śmieli ukrzyżować

Schemat 
A + B 

A 
A + B



Poeta jednakże go świadomie przełamał, tworząc bardziej 
złożoną grę rymów podwojonych (na -ować i -mieli), ich 
układ przeplatany, hiastyczny.

Są to -  w przeciwieństwie do rymów zwrotki pierwszej
-  rymy „ciężkie” , dwusylabowe, wprowadzające rytm zwol
niony, dostosowany do refleksyjnego charakteru tej zwrot
ki. Układ sylab przedstawia się tu następująco:

1 + 1 + 2 + 3 + 3 = 10 sylab 
1 + 2  + 2 + 2 + 3 = 10 sylab
2 + 1 +  2 + 4 = 9 sylab

Zwracają uwagę „lekkie” , oksytoniczne początki wersów, 
nawiązujące do struktur pierwszej strofy, i „ociężałe” zakoń
czenia z 2 wyrazami trzysylabowymi i 1 czterosylabowym. 
Podobieństwa w zakresie struktur składniowych i weryfi
kacyjnych w tej zwrotce służą uwypukleniu semantycznych 
przeciwieństw: miłować jimieli -  śmieli ukrzyżować (szyk 
hiastyczny tych członów służy uwydatnieniu kontrastu 
semantycznego); wszegdy-  ninie. Zdanie końcowe, stano
wiące antytezę, jest krótsze, zwięzłe (4 wyrazy!), stanowi 
ono silny kontrast wobec rozbudowanej wypowiedzi dwu 
poprzedzających wersów (10 wyrazów, nie licząc przyimka 
ż). Warto zwrócić uwagę także na pewne walory eufonicz- 
ne tej zwrotki (Jiż -  j i  -  mi -  j i  -  i -  gi -  ni -  j i  -  li: czę
stotliwość samogłoski i).

Wróćmy do pytania, które postawiliśmy na początku 
podrozdziału 1. Czy Szczepan z Krajkowa był autorem tek
stu i czy utwór powstał w 1407 roku, roku ukończenia 
przez Szczepana łacińskiej kopii? Na pierwsze pytanie nie 
jesteśmy w stanie odpowiedzieć: jeśli był to człowiek star
szy, wykształcony, wychowany w klimacie XIV wieku, mógł 
być autorem. Jego zapis jest zapisem jedynym. Utwór nie 
był chyba znany, skoro nie pozostawił żadnych śladów, ale 
wiemy przecież dobrze, jak nikłe i niejasne są w ogóle ślady 
średniowiecznej twórczości, która dotarła do nas w szcząt



kach. Czy na przykład można sobie wyobrazić, aby twórca 
tak znakomitego wiersza jak Bogurodzica czy twórca oma
wianego utworu raz jeden tylko byli poetami? Szczepan 
z Krajkowa, jeśli nie był autorem, mógł tekst odpisać, ale 
bardziej prawdopodobne jest, że znał go na pamięć, i to 
dobrze, podobnie jak w wypadku Bogurodzicy kopista tek
stu krakowskiego (czy raczej kcyńskiego), który przekazał 
bez wątpienia tekst najbliższy oryginałowi. Szczepan z Kraj
kowa posłużył się ortografią właściwą epoce, niczym spe
cjalnie się nie wyróżniającą. Nie jest może istotne, czy 
zapisał tekst własny czy cudzy, był to w każdym razie tekst 
zapamiętany, bezpośrednio nie związany z przepisywanym 
dziełem św. Grzegorza, choć dostosowany do poważnego, 
moralistycznego klimatu tego dzieła. Jak już usiłowaliśmy 
dowieść, struktura językowo-semantyczna utworu wskazuje 
na jego  związek z pasyjnym widowiskiem. Łatwo sobie 
uzmysłowić, iż tekst ten wygłaszał (lub śpiewał) jakiś śre
dniowieczny prologus. Prologus dicit:

O, wszego świata wsztek lud 
Pa(t)rz ninie na Jezu Krystu trud.

Tej ogólnej w treści, ale i sytuacyjnie określonej zapowie
dzi towarzyszy brak bliższych eksplikacji. Czynnik konkre
tyzacji wnosi dopiero strofa druga, odnosząca się do same
go widowiska. Utwór musiał powstać przy innej okazji niż 
przepisywanie łacińskiego traktatu. Dołączony został do 
niego na zasadzie „dodatku” , jakim średniowieczni kopiści 
zwykli często wieńczyć żmudne dzieło przepisywania.

5. Jest to, jak już parokrotnie powiedzieliśmy, utwór 
kunsztowny, a przy tym, jak piszą Puzynina i Dobrzyńska, 
„przejmujący” . Kunszt ma proweniencję retoryczną, warto
ści treściowe -  liryczną. Tekst jest zwięzły, ale są w nim 
ekspresywne elementy redundantne, synonimy i po
wtórzenia. Dominują układy dwuczłonowe, obejmujące 
różne poziomy tekstu, jego główne części (zwrotka pierw



sza : zwrotka druga), wewnętrzne części składowe, wypo
wiedzenia, grupy syntaktyczne, struktury wersyfikacyjne. 
Podziały dwójkowe wzmacniające subtelną grę paraleli- 
zmów i kontrastów. Utwór ten powstał z pewnością w krę
gu wczesnośredniowiecznych wzorców retoryczno-styli- 
stycznych, które w wypadku literatury polskiej przypada
ją na wiek XIII і XIV O, wszego świata wsztek lud wykazuje 
(na co już zwróciła uwagę Jadwiga Puzynina) pokrewień
stwa stylistyczne z Bogurodzicą, a także pokrewieństwa 
z jednostroficznym wierszem Krystus z martwych wstał je, 
nie są to jednak pokrewieństwa częściowe, ale bardzo 
bliskie, widoczne w różnych płaszczyznach stylistycznych 
utworu. Jeśli przyjąć, że Bogurodzica powstała w X III 
wieku, to czas powstawania O, wszego świata... nie był 
chyba w stosunku do tego okresu zbyt odległy. Wzorce sty
listyczne średniowiecza trwają, jak wiadomo, dość długo, 
a zwłaszcza te, które -  jak w wypadku poezji polskiej -  
zostały przeszczepione ze znacznym opóźnieniem. Biorąc to 
pod uwagę, można z dużą dozą ostrożności przyjąć, iż 
wiersz pochodzi z XIV wieku. Zresztą rok zapisu (czy może 
powstania?) utworu -  1407 -  jest bardzo bliski ubiegłemu 
stuleciu. W każdym razie: wzorce stylistyczne poezji pięt- 
nastowiecznej są już odmienne, omawiany utwór nie nale
ży do tej epoki, jest wielorakimi nićmi powiązany z pre
cyzyjną, kunsztowną, zwięzłą retoryką poetycką epok 
wcześniejszych. Początki XIV wieku nie byłyby dla tego 
utworu datą zbyt wczesną, ale w grę wchodzi raczej druga 
połowa tego wieku. Wskazywałyby na to formy: jąż (wcze
śniejsze jąże), rozkaźnik pa(t)rz (wcześniejsze patrzy), skró
cone postaci wsztek wielka < wszytek wielika i proste for
my czasu przeszłego. Wiersz Chrystus z martwych wstał je  
miał formy złożone, starsze. Utwór związany jest, jak sądzę, 
z rozwojem sekwencji łacińskich pasyjnych i wielkanocnych, 
które w większej liczbie pojawiają się w tym stuleciu (dotąd 
odnaleziono w sumie 23 sekwencje czternastowieczne). 
Wiąże się zarazem, o czym już była mowa, z rozwojem pa



syjnych misteriów i procesji, które wówczas były dramaty
zowane. Bliskie pokrewieństwa stylistyczne z Bogurodzicą, 
podobna skłonność autora dzieła do refleksyjności i liryzmu 
skłaniają nas do wysunięcia tezy, iż O, wszego świata... 
winien być wciągnięty w krąg rozważań o samej Boguro
dzicy.

W niezwykle obszernej literaturze dotyczącej tego arcy
dzieła wskazywano niemal na wszelkie możliwe jego pokre
wieństwa z obcojęzycznymi wzorami, była jednak Boguro
dzica utworem całkowicie odosobnionym na tle twórczości 
polskojęzycznej, jedynym wierszem oryginalnym i pięknym, 
prezentującym poezję rodzimą aż do końca XIV wieku. 
W opisie jej właściwości językowych i stylistycznych brano 
pod uwagę jedynie Kazania świętokrzyskie, a jeśli zestawia
no ten utwór z poezją późniejszą, piętnastowieczną, śred- 
niopolską czy nawet współczesną, to w grę wchodziły opisy 
żywotności niektórych środków poetyckich, parantel 
i wpływów.

Umiejscowienie obu wierszy w kręgu stylistyczno-języko- 
wym Bogurodzicy winno choć w części zmienić ten stan 
rzeczy. Oznaczałoby to, że nie jest Bogurodzica utworem 
osamotnionym i że nie jest także tekstem pochodzącym 
z X I-X II wieku.

Wszystkie trzy analizowane teksty pomimo różnic w ich 
budowie i semantyce noszą wspólne cechy i wspólne pięt
no stylowe, które pozwala na wyodrębnienie wśród najstar
szych wierszy polskich XIII-XIV wieku s t y l u  k u n s z t o w 
n e g o  s e n t e n c y j n e g o ,  którego konstytutywnymi wła
ściwościami były:
-  zwięzłość,
-  prostota i kunsztowność budowy,
-  dwuczłonowość form językowych i stylistycznych,
-  dominacja sylabizmu,
-  wyrazistość i jasność przekazu.

Pisał J. W o r o n c z a k :  „W Polsce sekwencja była ulubio
ną częścią liturgii: mszał krakowski z r. 1532, zawierający



ich 164, jest drugim na świecie co do wielkości zbiorem 
użytkowym tych utworów” (1952, s. 344).

Popularność gatunku, szeroki oddźwięk społeczny Bogu
rodzicy, a także do pewnego stopnia wiersze o zmartwych
wstaniu Chrystusa sprzyjały powstaniu wym ienionego 
stylu. Jego proweniencja nie jest bizantyjska, ale wyraźnie 
łacińska, co już udowodniła E. Ostrowska. Jesteśmy w krę
gu slava romana i ten krąg decyduje o właściwościach 
stylistycznych polskich wierszy.



ROZDZIAŁ II

Kazania świętokrzyskie, 
czyli w kręgu ars dictandi

Kazania świętokrzyskie umiejscawia E. Ostrowska w XIII 
wieku, natomiast S. Urbańczyk w połowie lub drugiej po
łowie XIV wieku. S. U r b a ń c z y k  pisze, iż „cytat z Vado 
mori, wpleciony w tekst Kazań świętokrzyskich, nie pozwa
la na cofnięcie ich oryginału do w. X III (...)” (1979, s. 142).

Wykształcony autor Kazań... mógł się zetknąć (na przy
kład za granicą) z Vado mori wcześnie. Taka ewentualność 
zawsze istniała, tzn. nie było problemu z przeszczepieniem 
danego wzorca czy tłumaczeniem danego tekstu, peryferyj
na literatura i sztuka mogą zapożyczać coś szybko, rzecz 
w tym, że zapożyczony wzorzec, gatunek, konwencja, styl 
trwają dłużej. W X III wieku trwa jeszcze w Polsce styl 
romański, w XVI stuleciu gotycki, ale początki tych stylów 
były stosunkowo (jak na odległą wówczas prowincję) wcze
sne.

Sądzimy, że przyjęta przez Łosia i innych badaczy data: 
pierwsza połowa XIV wieku odpowiada usytuowaniu tek
stu wobec innych tekstów, tj. z jednej strony wobec Bogu
rodzicy (X III w.), a z drugiej wobec Kazań gnieźnieńskich 
i Psałterza floriańskiego (koniec XIV wieku).

Kazania świętokrzyskie należą do najlepiej wydanych, 
opracowanych i zbadanych pod względem stylu utworów



średniowiecznych. Ważne dla nas jest to, że nie są tłuma
czeniem.

Ars dictandi („sztuka dyktowania”) rozwinęła się w po
łowie XI wieku we Włoszech i była kontynuowana przez 
Francuzów. Ars dictandi dotyczyła głównie prozy. Rozróż
niono tu dwie jej odmiany: prostą, przeznaczoną dla od
biorcy prostego, i ozdobną, dla elitarnego. Cechami stylu 
o z d o b n e g o  były: skłonność do posługiwania się złożony
mi zdaniami, kunsztownie zbudowanymi, tworzącymi pe
riody; zdania te powinny mieć symetryczną budowę po
szczególnych członów wchodzących w skład wypowiedzenia 
pojedynczego, jak też dotyczących zdań składowych. Waż
ną ich cechą powinno być przeciwstawianie segmentów 
syntaktycznych długich -  krótszym. Z zasady symetrii 
i harmonii syntaktycznej płynął postulat rytmiczności tek
stu i wprowadzania efektów fonicznych dodatkowych, w po
staci rymów kończących całe zdania lub kolejne zdania 
składowe. W praktyce, jak dowodzą polskie Kazania świę
tokrzyskie, były to wyraziste rymy gramatyczne:
-  rymujące się przym iotniki i im iesłowy przymiotne:

grzesznego -  niebieskiego,
-  czasownikowe formy typu: kochają -  zapieklają, -  rozpa

czają, nie glądał -  lubował, nie pamiętał -  nie imiał.
Rymowanie czasowników było stosowane często dlatego,

że czasowniki kończyły zdania składowe wypowiedzenia, co 
wprowadzało dobitną segmentację tekstu. Kolejną cechą ars 
dictandi było staranne komponowanie tekstu pod kątem 
jego części semantycznych. Misterna budowa segmentów 
polegała na stosowaniu figur takich, jak: schematy nume
ryczne, podziały trójkowe i czwórkowe. Zwraca się szcze
gólną uwagę na logiczne i spójne łączenie poszczególnych 
segmentów, na różne rodzaje układów zdań (struktury 
paralelne, kontrastowe, paralelno-kontrastowe) oraz na do
bitne akcentowanie typów wypowiedzi, na przykład przy
toczeń dialogowych, cytatów z Pisma Świętego i innych 
ksiąg. Stosuje się też często w tych celach wypowiedzenia



metatekstowe: Ta słowa pisze mądry Salomon-, I  zmówił syn 
boży słowa wielmi znamienita itp.

Styl ars dictandi miał sporo elementów języka pisanego, 
między innymi używając go, chętnie stosowano rozbudo
wane grupy imienne, epitety przymiotne, imiesłowowe rów
noważniki zdań, przestawny szyk członów zdania lub wy
powiedzenia, anaforyczne powtórzenia porządkujące: a wtó
re -  a trzecie, a czwarte... itp. Nawiązywał bowiem ten styl 
do tekstów pisanych retoryki starożytnej.

W rezultacie swego uporządkowania, organizacji rytmicz- 
no-rymowej, stosowania wielu figur rozciągniętych na wy
powiedzenia czy całe akapity, schematycznemego układu 
treściowego styl ars dictandi wprowadzał duży stopień 
sztuczności tekstu. Autorzy, mistrzowie tego stylu, znają
cy dobrze tajniki słowa, starali się niekiedy osłabić wraże
nie sztuczności, stosując nawiązujące do dialogów potocz
nych melioratywne wyrażenie typu: milućka moja, czy też 
wyrażenia nawiązujące, tworzące pewną płynność tekstu: 
przetoż, a gdaż, toć. Przejawem tych nawiązań są powtó
rzenia w zakresie verba dicendi: czasowniki prawi, rzeka, 
mowi.

Autorzy spod znaku ars bene dictandi stosują zasadę 
zmieniania kompozycji wydzielonych części tekstu, na przy
kład kolejnych kazań, rozdziałów. Tak postępuje autor 
Kazań świętokrzyskich. E. O s t r o w s k a  pisze: „Każde 
z pięciu kazań ma inną budowę. (...) Kazanie na dzień św. 
Michała przedstawia się jako układ 9 niedużych całostek 
(...). Każda z dochowanych 3 cząstek zaczyna się podobnie 
zwrotem wyliczeniowym: A piąte (...), A ósme (...), A dzie
wiąte” (1967, s. 66-67).

Dodajmy, iż zaraz po wyrażeniach numerycznych wystę
puje stale powtarzające się zdanie: dani są nam anjeli 
święci, {anjeli święci dani nam), dani {są święci anjeli...). 
Każda cząstka ma swoje obramowanie, minikompozycję, 
układ semantyczno-syntaktyczny: teza -  wniosek, wypełnio
ny w środku materiałem dowodowym.



Pisze E. O s t r o w s k a :  „Kompozycja omawianego kaza
nia polega na przypisaniu figurom wyliczenia i powtórze
nia funkcji elementu budowy” (1967, s. 68). Podobnie ma 
się rzecz z kazaniem na dzień Bożego Narodzenia, które 
składa się z trzech części. Każda z nich stosuje zdanie -  
powtórzenie na początku i na końcu części.

W kazaniu na dzień św. Katarzyny uderza z kolei „pre
cyzyjna symetria składniowa, widoczna tak w układzie 
danych toków składniowych poziomym, jak i pionowym” 
( O s t r o w s k a ,  1967, s. 78). Na tę symetrię składają się 
układy trójkowe i czwórkowe. Tak na przykład w tekście 
występują trzy jednostki składniowe:

Pobudza, rzeka: wstań.
Ponęca, rzekę ta: pośpiej się.
Powabia, rzeka: i pojdzi.

Jednostki te, mając symetryczną, trójczłonową budowę, 
z eksponowanymi w końcowym zdaniu rozkażnikami, któ
re zostaną użyte w kolejnym fragmencie -  segmencie w szy
ku inicjalnym. W ten sposób buduje autor, stosując dla 
funkcji kompozycyjnej daną formę językową (tu rozkaźni- 
ki), poszczególne całostki tekstu. Jak pisze E. O s t r o w 
ska,  „Ma się więc do czynienia z językiem funkcyjnym. To, 
co chciałoby się uznać za ozdobnik, za element wiążący się 
nadrzędnie czy nawet apriorycznie ze scholastycznym sym
bolem czwórki, nie jest elementem tylko dekoracyjnym ani 
tylko formalnym. Wyrasta z materiału językowego i treścio
wego jako dobrze w nim zakorzenione” (1967, s. 79).

Styl funkcyjny nie dąży do gromadzenia ozdób dla sa
mych ozdób i efektów estetycznych wypowiedzi, ale do 
użycia ich w celach semantycznych, zarówno tych, które 
wynikają z semantycznej organizacji tekstu, jak i tych, 
które służą oddziałaniu na odbiorcę.

Kazania świętokrzyskie pisane były wyraźnie pod kątem 
wykształconego odbiorcy. Dlatego autor stosuje cytaty łaciń
skie. Niekiedy cytat służy stworzeniu ramy metatekstowej 
tekstu, jak ma to miejsce w kazaniu na dzień św. Katarzyny:



Surge, propera, amica mea, et veni!

Zdanie to zaczyna Kazanie..., w zakończeniu wraca ono 
w otoczce polskojęzycznych dopowiedzeń:

(...) surge z stadła grzesznego, propera w lepsze z dobrego, veni 
do krolewstwa niebieskiego. Amen.

Prawdopodobnie były to kazania przeznaczone dla uczo
nych zakonników, dla małego i zamkniętego kręgu odbior
ców, zdolnych do uważnego odbioru wypowiedzi, w której 
każdy składnik jest ważny, a całość -  niby słowa modlitwy
-  skupiona na małym fragmencie tekstu. Owa dyscyplina 
stylistyczna była zaprzeczeniem rozgadanego toku, jaki 
prezentują młodsze o pół wieku Kazania gnieźnieńskie.

Trzeba tu powiedzieć też, iż ars dictandi Kazań świętokrzy
skich przynosi efekty w zakresie j a s n o ś c i  stylu. Jasność 
nie musiała polegać na prostocie zdań i operowaniu podsta
wowym zasobem słownictwa, bez wyrazów rzadkich czy 
przeniesionych z odmian nieliterackich języka. Na ogół tok 
składniowy Kazań... ma charakter linearny, zdanie następ
ne odnosi się do poprzedniego, poprzednie implikuje następ
ne, a ich złączenia są parataktyczne, wedle porządku: naj
pierw a, potem (i w tym związku) h, następnie c itd. Mogą 
istnieć układy hipotaktyczne i autor Kazań... ich nie unika, 
stosując szyk: zdanie nadrzędne, zdanie podrzędne, szyk lo- 
giczno-rozwijający. Stara się wyraźnie o to, aby konstrukcje 
periodyczne były krótkie i przejrzyste w zakresie składowych 
zdań. Dość liczne powtórzenia, o których była już mowa, nie 
mają charakteru redundantnego (jak w Kazaniach gnieź
nieńskich), ale służą przede wszystkim utrzymywaniu cią
głości tematu i wyodrębnianiu rodzajów wypowiedzi tak, aby 
nie mieszały się wypowiedzi autorskie w wypowiedziami 
przytoczonymi z Pisma Świętego lub innych źródeł.

Jasność jest więc tu sprawą organizacji stylistyczno-se- 
mantycznej tekstu zarówno w jego poziomych linearnych 
nawiązaniach, jak i w budowie pionowej, w której zdanie



końcowe może być nawiązaniem do zdania czy zdań począt
kowych itp.

Taki tekst musiał być wymawiany wolno, dobitnie, z od
powiednim rozłożeniem akcentów prozodycznych. Rytm Ka
zań... nie jest bynajmniej jednolity, zmienia się i zmiany te 
nie są przypadkowe, bo zawsze wiążą się ze zmianami ak
centów semantycznych wypowiedzi. Jeśli będziemy pamię
tać o wcale licznych cytatach łacińskich (w transliteracji 
i transkrypcji usuniętych), to okaże się w sumie, iż poszcze
gólne kazania to nie, jak sądzono, „notatka dyspozycyjna dla 
kaznodziei” , ale tekst nadający się do wygłoszenia i jak pisał
S. V r t e l - W i e r c z y ń s k i ,  „z widocznym artyzmem” , z od
czuciem wagi słowa tak dobranego, by za jego pomocą osią
gnąć zamierzony „efekt retoryczny” (1959, s. XXVIII).

Styl Kazań... ma więcej cech wspólnych z kroniką Galla 
Anonima niż z kroniką Kadłubka, a więc z tą odmianą ars 
dictandi, która nie rezygnowała z jasności, a niekiedy i pro
stoty wypowiedzi. Ale Kazania... z ich niezwykłą ozdobno- 
ścią i zmiennością form są bliższe epoce gotyckiej i jej nie- 
oszczędnej w środkach ekspresji.



9 Część trzecia

Język i style artystyczne
w XV wieku





ROZDZIAŁ I

Style w literaturze XV wieku

Jak wcześniej wspomniałem, na temat ewolucji stylów 
w literaturze polskiego średniowiecza nie ma właściwie 
opracowań. Jedynie T. Skubalanka dla wczesnego średnio
wiecza (XIII-XIV w.) przyjmuje i s t n i e n i e  s t y l u  k u n s z 
t o w n e g o  {Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie). Więcej 
stylów przynosi, zdaniem badaczki, wiek XV Są to: s t y l  
p o t o c z n y ;  s t y l  p i e ś n i  l u d o w e j  i s t y l  p s a ł t e r z o -  
w o - b i b l i j n y .  Odwołując się do mojej recenzji wydawni
czej jej książki Historyczna stylistyka języka polskiego, au
torka pisze: „I tak, idąc za sugestią A. Wilkonia, można by 
mówić o próbkach stylu hymnicznego, retoryczno-modli- 
tewnego (Bogurodzica), stylu lirycznego (niektóre pieśni 
maryjne i pierwsze próbki poezji miłosnej z XV wieku), 
stylu epicko-narracyjnego (Legenda o św. Aleksym i inne 
XV-wieczne fragmenty tekstów), stylu satyrycznego (frag
menty De morte...), stylu dydaktyczno-satyrycznego (Pieśń 
Słoty) itp.” ( Sk ub a l a nk a ,  1984, s. 43).

Sugestie te, jak łatwo zauważyć, opierały się właściwie 
na kryterium genologicznym. Teksty średniowieczne pol
skie to próby tworzenia gatunków; nie były one jeszcze 
wykrystalizowane, nie zdążyły wytworzyć -  może z wyjąt
kiem pieśni maryjnej -  konwencji. Cechy gatunkowe miały



podówczas silny związek z właściwościami stylistycznymi. 
Stąd powyższa „genologiczna” typologia.

Wydaje się jednak, że trzeba przyjąć inne założenie.
Na temat stylów w poezji XV wieku napisał artykuł 

J. L e w a ń s k i .  Podzielił on style ponad 50 wierszy z tego 
okresu na (1978, s. 241):

a) styl narracyjny,
b) wzruszeniowo-modlitewny,
c) poetycki o dwu odmianach:
-  kombinatoryjnej,
-  lirycznej.
I tu także przyjęto kryterium genologiczne. W obrębie 

stylu narracyjnego pomieścił Lewański styl pieśni wielka
nocnych i legend, zwracając uwagę na takie cechy, jak 
informowanie o przebiegu wydarzeń, tworzenie panoram 
historycznych, eksklamacje i dialogi, przedstawienia pla
styczne, skróty epickie, obramowanie modlitewne, melicz- 
ność.

Styl wzruszeniowo-modlitewny znajduje realizację 
w hymnach, sekwencjach, stanowiących często przekłady 
z łaciny, we wprowadzeniu układów stroficznych i repety- 
cji; wiersze są małe i oparte na melodii. Przeważają treści 
mające charakter prośby, częste są akcenty uwielbienia 
i miłości, stosowanie wyrażeń bezpośrednich.

J. L e w a ń s k i  (1978, s. 251) podkreśla, iż słownik ar
tystyczny tej poezji jest o w iele bogatszy w porównaniu 
z wierszami narracyjnymi.

W zakresie stylu poetyckiego zwraca uwagę dbałość o sa
modzielność poetycką, stosowanie obrazów, dramatyzacji, 
słownictwa niekwiecistego, konwersacyjnego.

Podział ten przyjął W. W y d r a  w swej książce o Włady
sławie z Gielniowa (1992). Wspomina o nim też R. M a z u r 
k i e w i c z  (2002).

Nie sądzę jednak, aby był to podział ostry. Również tutaj 
przeważa genologiczny punkt widzenia, a wydzielone sty
le nie są oparte na wyrazistych kryteriach, stąd mieszanie



się pewnych cech, na przykład „przedstawienia plastyczne” 
w stylu narracyjnym i „stosowanie obrazów” w stylu poetyc
kim. Są to przecież określenia synonimiczne.

Skoro mowa o meliczności, melodii wierszy XV wieku, 
trzeba coś powiedzieć o recytatywności niektórych wierszy 
i o formach mieszanych, meliczno-recytatywnych. Meliczność 
z reguły występuje w wierszach sylabicznych lub prezentu
jących sylabizm względny; recytatywność natomiast w wier
szach nieregularnych, składniowo-intonacyjnych, jak w przy
padku Legendy o św. Aleksym, która przecież prezentuje 
wiersz epicki narracyjny (meliczność nie jest jego  cechą 
strukturalną).

Termin „styl poetycki” jest terminem szerokim, który 
powinien objąć wszystkie gatunki i formy wierszy mające 
takie czy inne składniki poetyckie, na przykład w sferze 
semantyki utworu.

W pracy naszej stosujemy przeciwstawienie dwu rodza
jów  literackich, tj. poezji i prozy, idąc za typologiami re
toryki francuskiej, a także za późniejszymi pracami z zakre
su poetyki (zwłaszcza anglosaskimi). Wprowadzenie termi
nu „styl poetycki” w odniesieniu do wierszy z XV wieku ma
o tyle uzasadnienie, iż znaczna część utworów, o których 
pisał Lewański, to teksty o charakterze pogranicznym, 
tworzące niekiedy rymowaną prozę, jak w przypadku nie
których wierszy o rozczłonkowaniu asylabicznym, intona- 
cyjno-zdaniowym. Jak pisał M. W ł o d a r s k i ,  „różnica 
między średniowiecznym wierszem a średniowieczną pro
zą rymowaną nie była różnicą »jakościową«, lecz »ilościo- 
wą«, polegającą na odpowiednim uorganizowaniu czynni
ków intonacyjno-syntaktycznych (ustroje akcentowe, para- 
lelność działów składniowych, przestrzeganie zasady 
wyższości działu klauzulowego). Dlatego też wśród średnio
wiecznych utworów występują i takie, które nie są ani cał
kowicie prozą, ani całkowicie wierszem, lecz stanowią swo
iste połączenie tych form, i do nich właśnie można zaliczyć 
list (Wjedności, stałości serca mego)’’ (1997, s. XCVTII).



Jeśli przyjąć te kryteria poetyckości (oprócz struktur 
wersyfikacyjnych), które głosił we Francji na przykład 
Mateusz z Vendóme, to można powiedzieć, iż prawdziwych 
poetów wśród autorów zarówno polskojęzycznych, jak i ła
cińskich w XV wieku było niewielu. Zachodnia poetyka 
średniowieczna akcentuje w odniesieniu do poezji znacze
nie formy i odmienność samego języka, która polega na es- 
tetyzacji wielu cech, a szczególnie na bogactwie i odmien
ności słów. Tę świadomość estetyczną m ieli n iektórzy 
twórcy piętnastowieczni; znaczna część nieznanych auto
rów stosuje raczej wiersz do celów mnemotechnicznych, nie 
czyniąc różnic między poezją a prozą. Można powiedzieć, 
że z ogólnej liczby ponad 50 wierszy tylko 1/3 spośród nich 
prezentuje walory poetyckie, zasługujące na bliższą anali
zę stylistyczno-językową i literacką.

Wydzielając trzecią grupę wierszy, w której mamy do 
czynienia z inwencją i sztuką słowa, J. L e w a ń s k i  po
mieszcza w niej Pieśń o Siedmiu Słowach Jezusa na krzyżu 
oraz Pieśń o gniewie pańskim anonima, zwanego Sandomie- 
rzaninem. Otóż, te właśnie utwory nie wydają się spełniać 
kryterium poetyckości, i to ani w zakresie struktur wersy
fikacyjnych, ani poetyckiej semantyki. Całkowitym chyba 
nieporozumieniem jest wymienienie w tej grupie słabiutkiej, 
prozaicznej, miejscami nieudolnej pieśni O zabiciu Andrze
ja Tęczyńskiego (1978, s. 255).

W porównaniu z poprzednim okresem (X III-X IV  w.) póź
ne średniowiecze przynosi nam wybór tekstów o sporym 
rozrzucie gatunków, tematów, stylów. Jak już pisałem, 
wczesne średniowiecze polskie znamionuje się elitarnością 
literatury, a przede wszystkim tym, iż autorzy polskich 
utworów prezentują wysoki poziom kunsztu poetyckiego 
i retorycznego, związanego z ich łacińskim wykształceniem 
i klasztornym (czy może też kościelnym) środowiskiem. 
W XV wieku mamy próbki wierszy, których autorami są 
osoby świeckie, z różnych środowisk się wywodzące, głów 
nie ze stanu szlacheckiego. Zależność tematyczna, a i ga



tunkowo-stylistyczna ich utworów nie zawsze jest klarow
na: niektóre wiersze nie nawiązują do konwencji poezji ła
cińskiej, nie wykazują też wpływów czeskich czy niemiec
kich. Tłumaczenia utworów łacińskich są nierzadko, jak 
w przypadku De morte prologus, swobodne, z dużą dozą in
wencji i oryginalności.

Adresatami tekstów są chyba też ludzie z różnych środo
wisk. Wyraźne są tu preferencje dydaktyczno-retoryczne, 
widoczne już w Kazaniach gnieźnieńskich pochodzących 
z końca XIV.w ieku (językowo bliższych XV wiekowi niż 
Kazaniom świętokrzyskim). Teksty te były próbami podej
mowania religijnej i przykościelnej twórczości dla dość 
szerokiego kręgu odbiorców, a to oznaczało z reguły się
gnięcie po odmiany języka zbliżone do mowy potocznej 
i pewne obniżenie stylu.

W zakresie stylów literackich wyodrębnić należy nastę
pujące odmiany:

l .W  grupie tekstów religijnych:
a) styl d o l o r y s t y c z n y  (a zwłaszcza pasyjny), w i

doczny w poezji i w prozie (np. w Rozmyślaniach domi
nikańskich)-,

b) styl r adosny ,  będący przeciwieństwem stylu dolo- 
rystycznego; jest to styl związany z ewangelijną „dobrą 
nowiną” , motywami Bożego Narodzenia, wierszami ma
ryjnymi opiewającymi Marię Pannę (na przykład Kwia
tek czysty...), z motywami apokryficznymi Świętej Rodzi
ny i młodości Jezusa Chrystusa, z wielkim  tematem 
Zmartwychwstania, w którym pobrzmiewa refreniczne 
radosne Alleluja-, styl ten nie miał swej nazwy, choć 
powinien ją mieć, jeśli zważyć na popularność wspomnia
nych motywów i na ich duchowo-religijne znaczenie, 
przynoszące optymistyczną wizję człowieka, świata i N ie
ba;

c) styl p i ękny ,  semantycznie blisko spokrewniony ze 
stylem „radosnym” , powiązany z ikonograficznymi por
tretami i rzeźbami XV wieku, przede wszystkim ze „sty



lem pięknych madonn”; styl ten jest jakby zaprzeczeniem 
tych tendencji w literaturze i sztuce XV wieku, które 
wnosiły czynnik brzydoty, zła, wszechwładzy śmierci itp.;

d) styl e s c h a t o l o g i c z n y ,  odnoszący się do proble
matyki z kręgu memento mori oraz ars moriendf,
2. W grupie teksów nie tylko religijnych:

a) styl r e a l i s t y c z n y ,  który mógł też wystąpić w nie
których utworach religijnych, jak w przypadku Posłu
chajcie, bracia miła\

b) styl p o t o c z n y ,  przynoszący stylizacje na język co
dzienny lub stanowiący bezpośrednie realizacje tego ję 
zyka;

c) styl l i r y c z n y ,  kształtujący w poezji początki pol
skiej liryki;

d) styl d y s k u r s y w n o - r e t o r y c z n y ,  przynoszący 
początki tekstów nie homiletycznych, lecz nastawionych 
na perswazję, polemikę, dialog.
Omówimy te style bliżej po przedstawieniu właściwości 

językowych i stylistycznych tych utworów XV wieku, któ
re prezentują określone wartości artystyczne a także zna
mienne tendencje w piśmiennictwie tego okresu.



ROZDZIAŁ II

W kręgu stylu dolorystycznego

Posłuchajcie, bracia miła

Posłuchajcie, bracia miła,
Kcęć wam skorżyć krwawą głowę;
Usłyszycie moj zamętek,
Jen mi się stał w wielki piątek.

Pożałuj mię, stary, młody,
Boć mi przyszły krwawe gody:
Jednegociem syna miała 
I tegociem ożalała.

Zamęt ciężki dostał się mie ubogiej żenie,
Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie;
Ciężka moja chwila, krwawa godzina,
Widzęć niewiernego Żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego syna.

Synku miły i wybrany,
Rozdziel z matką swoją rany;
A wszakom cię, synku miły, w swem siercu nosiła, 
A takież tobie wiernie służyła.
Przemów k matce, bych się ucieszyła;
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miła.



Synku, bych cię nisko miała,
Niecoć bych ci wspomagała:
Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła;
Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła;
Picia wołasz, piciać bych ci dała,
Ale nie Iza dosiąc twego świętego ciała.

O anjele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wiesiele,
Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele,
A rzekący: panno, pełna jeś miłości!
A  ja pełna smutku i żałości.
Sprochniało we mnie ciało i moje wszytki kości.

Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory,
By wam nad dziatkami nie były takie to pozory,
Jele ja nieboga ninie dziś zeźrzała 
Nad swym, nad miłym synem krasnym,
Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej winie.

Nie mam ani będę mieć jinego,
Jedno ciebie, synu, na krzyżu rozbitego.*

1. To bodaj najlepszy wiersz polskiego średniowiecza. 
Podaję tu transkrypcję za E. O s t r o w s k ą  (1978, s. 123- 
124). Transkrypcja ta wydaje się najbliższa oryginałowi, 
rozstrzyga różne drobne różnice w odczytaniu tekstu 
z wielką precyzją i znajomością rzeczy E. Ostrowskiej 
zawdzięczamy też analizę stylistyczno-językową utworu 
rzuconą na szerokie tło porównawcze. Mimo jednak wielu 
subtelnych obserwacji i argumentacji autorki tekst można 
odczytać inaczej, akcentując inne jego składniki lub ina
czej interpretując niektóre fragmenty. Ostrowska skupia się 
przede wszystkim na apostrofach, ich funkcjach i budowie. 
Wskazuje, iż zwrotki pierwsza i druga mają „symetryczny 
układ składniowy, wyznaczony tym samym schematem: roz- 
kaźnik (+  ewent. dopełnienie + wołacz dwuskładnikowy lub 
szereg dwóch wołaczy)” ( O s t r o w s k a ,  1978, s. 125), por.:

* Odpis z 1470 roku, por. RWF XIX, s. 48.



1. Posłuchajcie, bracia miła...
2. Pożałuj mię, stary, młody...

W zwrotce czwartej apostroficzny układ jest inny: synku 
miły i wybrany (apostrofa zaczyna strofę), dalej w 3. wersie 
w środku: synku miły; i na samym końcu moja nadzieja miła. 
W zwrotce piątej mamy układ: synku (początek 1. wersu), 
w zwrotce ósmej pojawia się forma: synu, w środku 2. wersu. 
Formy wołaczy urozmaicone: 2 przydawki przymiotne, jed
na przymiotna, inna wyrażona zaimkiem dzierżawczym. 
Pisze E. O s t r o w s k a :  „Zwraca uwagę coś innego jeszcze. 
Mianowicie porządek danych konstrukcji. Ułożone są one 
według »reguły« nakazującej formy rozwinięte skierować 
do partii początkowej monologu zwróconego do syna, w jej 
zaś części końcowej umieścić formy wołacza proste. Jest to 
raz nadal jeszcze zdrobniałe synku, a w końcowej zwrotce 
raz tylko i tu jedynie użyte nie spieszczone synii’ ( 1978, 
s. 134).

Dodajmy tu, iż w dwuwierszu końcowym:

Nie mam ani będę mieć jinego,
Jedno ciebie, synu, na krzyżu rozbitego.

-  wołacz synu dostosowuje się do dramatycznego i ekspre- 
sywnego stylu tej strofy.

W zwrotce szóstej wołacz wypełnia 1. wers: O anjele Ga- 
bryjełe, a w siódmej zakończenie incipitu: wy miłe i żądne 
maciory. Ostrowska buduje, mając na uwadze całość, na
stępujący schemat wołaczy:

Wołacz

przedzdaniowy śródzdaniowy pozdaniowy

Synku miły i wybrany (...) 
Synku (...)
O anjele Gabryjele (...) 
Panno (...)

(...) synku miły (...) 

(...) synku (...)

(...) bracia miła 
(...) stary, młody 
(...) moja nadzieja miła 
(...) wy miłe i żądne maciory



Układ ten ma swe uzasadnienie semantyczne. „Nieinwo- 
kacyjny szyk sprawia, że na czoło wysuwa się nie wołaczo- 
wy adresat, ale pod jego adresem kierowana prośba, pyta
nie itp. I na odwrót. Umieszczony przed zdaniem działa 
wołacz jako frontalny element” ( Os t r o ws k a ,  1978, s. 137).

W swym artykule Funkcje gramatyczne w tekstach lite
rackich. Cz. 1: Kategoria osoby (1986, s. 9-31) zwróciłem 
uwagę na dialogiczną strukturę całego tekstu i związaną 
z nim kategorię osoby, podlegającą -  w zależności od ad
resata strofy -  znamiennej fluktuacji. Szło mi o podkreśle
nie „gry osób” : dwie początkowe strofy to zwrot w stronę 
odbiorców skargi, z akcentem na 2. os. l.mn., a następnie 
na 2. os. l.poj. (w funkcji liczby mnogiej). Strofa trzecia ma 
formę wypowiedzi o sobie (forma ja), strofy czwarta i pią
ta (niewątpliwie centralne) tworzą bezpośrednią inwokację 
w drugiej osobie, skierowaną do syna. Druga osoba wystąpi 
jeszcze w zwrotce o aniele Gabrielu. Strofa końcowa to 
kunsztowna skarga liryczna podmiotu wiersza (1. os. l.poj.) 
połączona ze skierowaniem jej do syna (jeno ciebie, synu,
2. os. l.poj.).

Struktury, w których występują 1. i 2. osoba, to przede 
wszystkim centralne struktury rozmowy Matki z synem 
(strofa czwarta, piąta i ósma). Są to ustępy, które nadają 
Żalom Matki Boskiej... charakter arcydzieła.

Artyzmu tych strof nie da się sprowadzić do gry  woła- 
czy ani też do uwag typu ( M i c h a ł o w s k a  1999, s. 455; 
podkr. -  T.M.): „Ten fragment monologu Marii zdaje się na
wiązywać do toku ludowego zawodzenia. Pojawiają się 
w nim potęgujące nasycenie emocjonalne powtórzenia skła
dniowe i zdrobnienia leksykalne:

Twoja główka krzywo wisa; tęó bych ja podparła;
Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła;
Picia wołasz, piciać bych ci dała”.

Monolog -  lament Matki Boskiej niewiele ma wspólnego 
z „tokiem ludowego zawodzenia” . Jest wyjątkowo kunsz



towną figurą -  częścią utworu, zbudowaną z dwu typów 
wypowiedzeń, zestawionych świadomie z sobą i tworzących 
w sumie paralelno-kontrastowy układ semantyczny. Otóż, 
pierwsze zdania kolejnych wersów to konstrukcje opisowe, 
przedstawiające wprost mękę Chrystusa. Matka Boska, 
zwracając się do umierającego syna, opisuje jego  cierpie
nia. Jest to typ wypowiedzi literackiej, w dialogu potocz
nym taki opis byłby „niepotrzebny” , wszak nie ma potrze
by werbalizacji czegoś, co się bezpośrednio widzi. Opis 
w tych trzech wersach jest zestawiony z zupełnie innym 
typem wypowiedzi, nacechowanej modalnie, z trybem wa
runkowym; zdania te z kolei służą wyrażeniu niemożności 
przyjścia z pomocą synowi mimo przemożnego pragnienia 
uczynienia tego. Między tymi zestawionymi zdaniami -  tek
stami, mającymi odrębną strukturę, powstaje dramatycz
ne napięcie. Formy tego typu pojawiają się w XVII wieku 
w emblematach, gdzie w grę wchodzić będzie połączenie 
obrazu z wypowiedzią liryczno-komentującą.

Cechą analizowanego tekstu jest zmienność adresatów 
wypowiedzi i ich wielość. Służy to oddaniu jakby stanu 
„szamotania się” bohaterki wiersza, toczącej swój tragicz
ny dyskurs z różnymi osobami dramatu. Można przypusz
czać, iż wiersz był częścią widowiska pasyjnego, monolo
giem jednej z najważniejszych dramatis persone. Zwrotka 
pierwsza, druga i siódma są skierowane do widowni, po
zostałe dotyczą tego, co dzieje się na scenie. Stąd domina
cja form czasowników praesens, nie mówiąc już o formach 
rozkażnikowy ch.

Stąd też i pewna oszczędność (przy częstym występowa
niu) w budowie struktur apostrofowych: idzie o ich zwię
złość. Wołacze, o których pisała E. Ostrowska, są tu jakby 
rzeczywistymi wołaczami skierowanymi do konkretnych 
osób, a nie retorycznymi figurami stylu wysokiego.

Oczywiście, idąc tropem innych badaczy tego tekstu, 
można wymienić wiele motywów i toposów, które występują 
w antyku i literaturze średniowiecza. Ale autor tego utwo



ru potraktował wszystkie toposy niekonwencjonalnie, za
miast zespołu gotowych schematów wczuł się w psychikę 
matki przeżywającej śmierć syna i dał w sumie dramatycz
ny, prawdziwy obraz bohaterki utworu. Mat er dolorosa jest 
tu rzeczywiście postacią tragiczną, stąd też między inny
mi i śmiałe ustępy, jak oskarżenie anioła Gabriela, czego 
nie mamy w innych utworach, traktujących motywy maryj
ne i pasyjne w sposób konwencjonalny. Oskarżenie nie ma 
tu charakteru teologicznej dysputy, jest silne: oskarżająca 
zarzuca archaniołowi kłamliwą obietnicę „wiesiela” . Niekon
wencjonalny jest również zwrot do matek, a czystą kwint
esencją motywu matczynego bólu jest dwuwiersz końcowy 
mający charakter pointy:

Nie mam ani będę mieć jinego,
Jedno ciebie, synu, na krzyżu rozbitego.

Dystych ten zanalizowała dokładnie E. O s t r o w s k a  
(1978, s. 151), wskazując między innymi na ekspresyjną 
funkcję formy słowotwórczej rozbitego i plastyczny efekt, 
jaki wnosi przyrostek roz- w wypowiedzeniu: na krzyżu roz
bitego, użytym na końcu wersu i całego utworu, a więc 
w punkcie stylistycznie newralgicznym.

Zdaniem E. Ostrowskiej, utwór ma charakter tryptyku, ale 
jest to tryptyk poetycki, liryczny, stąd na przykład przesu
nięcie ustępu dotyczącego zwiastowania do zwrotki szóstej.

Dużo miejsca poświęciła badaczka realizmowi utworu, 
analizując przy tym zasób wyrazów, wśród których znala
zło się sporo rzeczowników i czasowników konkretnych. 
Zdaniem autorki, „pisarz dokonywał wyboru wątków tre
ściowych. Odrzucał takie czy inne z punktu widzenia reli
g ijnego bardzo się nawet zalecające (obietnica rychłego 
zmartwychwstania jako pociecha dla Marii). Formował 
swoją bohaterkę konsekwentnie jako matkę człowieczą, 
która opłakuje jedynego syna” ( Os t r o ws k a ,  1978, s. 171).

Dążenie do prawdy i realizmu znalazło swe odbicie w sfe
rze słownictwa. Żale... napisane są nie tylko językiem



„konkretnym”, ale przede wszystkim mową potoczną w wer
sji mowy rozwiniętej, kulturalnej, łatwo poddającej się 
stylistycznym obróbkom, zwłaszcza w doborze jednostek 
wyrazowych.

Charakterystyka ilościowa w procentach (w sumie tekst 
jest złożony z 223 jednostek wyrazowych i gramatycznych) 
przedstawia się z Żalach... następująco:
-  rzeczownik -  20,
-  czasownik -  20,
-  przymiotnik -  11,
-  zaimek -  22,
-  liczebn ik ----,
-  przysłówek -  6,
-  przyimek -  5,
-  spójnik -  9,
-  inne -  7.

Na określenie „inne” składają się głównie partykuły. Au
torka analizuje te dane pod kątem właściwości utworów XV 
wieku, innych niż w przypadku Bogurodzicy. Pragniemy tu 
podkreślić stosunkowo wysoką frekwencję zaimków, spój
ników, partykuł i czasowników, co można uznać za sygnał 
zbliżenia tekstu do form wypowiedzi mowy potocznej. Au
torka twierdzi, na podstawie frekwencji w innych utwo
rach, iż podane wartości liczbowe są znamienne dla stylu 
poetyckiego późnego średniowiecza, zwłaszcza w zakresie 
frekwencji czasowników, zbliżonej, a nawet w niektórych 
tekstach przekraczającej frekwencję rzeczownika. Stosunek 
rzeczownika do przymiotnika wynosi 2 : 1, co dowodzi dość 
ograniczonej częstotliwości przymiotnika, typowego skład
nika stylu literackiego (wskutek częstotliwości przydawek).

Te powiązania z mową potoczną (kulturowo rozwiniętą) 
tworzą rys znamienny wielu utworów z XV wieku. Wydaje 
się, że dokonały się znaczne zmiany w zakresie tworzywa 
literackiego, poszerzenie jego zasobów, zaznaczył się pe
wien dynamizm ewolucji. W XV wieku dzieje się wiele rze
czy w polszczyźnie kulturalnej.



2. Nieznany autor utworu -  pisze Obiedzińska „w orga
nizacji wypowiedzi poetyckiej wykorzystuje prawo kontra
stu ujawniane w dodatnich określeniach Ukrzyżowanego, 
zestawianych z ujemnymi cechami oprawców i dolory- 
stycznymi scenami męki. Przeciwieństwa eksponowane są 
w porównaniach: w zwrotce 6. dwóch świętych zdarzeń: 
zapowiedzi narodzin (»Panno, pełna jeś m iłości«) i śmier
ci (»A  ja pełna smutku i żałości«) oraz dwóch skrajnych 
zbiorów utworzonych i rozbudowywanych różnym i wa
riantami przymiotników »m iły« i »krwawy«. Pierwszy za
wiera określenia: «bracia miła«, »miłe narodzenie«, «m iłe
go syna«, «Synku miły i wybrany«, «Synku miły«, «moja 
nadziejo miła«, «pełna jeś miłości«, «miłe i żądne macio
ry», «miłym synem krasnym«, drugi tworzą wyrażenia: 
«krwawe gody«, «krwawą głowę«, «widzęć rozkrwawienie«, 
«krwawa godzina«, «rozdziel (...) rany«, «krew  po tobie 
płynie«, «na krzyżu rozbitego«. Zasada kontrastu formuło
wana jest w zdrobnieniach (»Synku«, »główka«, »dziatki«) 
i zgrubieniach («niewiernego Żydowina«), synonimicznych 
nagromadzeniach («bije, męczy«, «ciężka (...) chwila, krwa
wa godzina«, «smutki i żałości«), powtórzeniach symetrycz
nie oddalonych wersów, na przykład: «Ale nie Iza dosiąc 
tw ego ś w i ę t e g o  c i a ł a «  (w. 25., ostatni w 5. strofie) 
i «Sprochniało we mnie c i a ł o  i moje wszytki kości« (w  31., 
ostatni w 6. zwrotce)” ( O b i e d z i ń s k a ,  1994, s. 119).

Artykuł Obiedzińskiej, skąd zaczerpnąłem obszerny cy
tat, ujmuje niezwykle istotne cechy tego utworu. Zwróć
my uwagę: w porównaniu z wierszami omówionymi w po
przednim rozdziale, pochodzącymi z XIII-X IV wieku, wiersz 
analizowany jest utworem obszernym, o zmiennej fakturze 
językowej. Równocześnie jednak, każdy składnik tego 
utworu jest starannie przemyślany, poddany jakby nador- 
ganizacji retorycznej. Stąd też znamienne gry językowe, 
które wychwycili cytowani badacze.

Wydaje mi się, iż system użyć wołaczy w tym utworze nie 
jest samodzielnym chwytem stylistycznym, poddanym



określonym rygorom  semantycznym i formalnym, ale 
składnikiem szerszej tendencji, którą w przypadku tego 
utworu należy związać z d r a m a t y z a c j ą  wypowiedzi mo
nologowej bohaterki utworu, tj. Matki Boskiej. Wiersz skła
da się z następujących części, tworzących inwokacje do 
określonych adresatów:

1. I n w o k a c j a  do l udz i ,  z prośbą o wysłuchanie skar
g i i wyrażenie współczucia; bohaterka utworu zwraca się 
formami melioratywnymi, określając słuchaczy zwrotem 
bracia miła i formami 2. os. l.mn.; w zwrotce drugiej zo
stała użyta forma 2. os. l.poj., co związane jest z konkre
tyzującym zwrotem stary, m łody- pożałuj mię, stary, mło
dy, wyrażającym zarazem nie określoną grupę odbiorców, 
ale wszystkich ludzi.

Dodać tu trzeba, że inwokacja do ludzi nie jest w tym 
utworze zwykłym zwrotem do czytelnika, odbiorcy wypo
wiedzi. J e s t  tak,  j a k b y  l u d z i e  u c z e s t n i c z y l i  
w d r a m a t y c z n y m  w y d a r z e n i u ,  d l a t e g o  a k c e n t  
p a d a  na c z a s o w n i k i  „ p o s ł u c h a j c i e ” , „ u s ł y s z y 
c i e ” , „ p o ż a ł u j  m i ę ” , będące sygnałami kontaktu bezpo
średniego. Utwór był prawdopodobnie przeznaczony do 
recytacji w czasie pasyjnego widowiska, m ógł stanowić 
kluczową część inscenizacji Męki Chrystusowej. Część 
inwokacyjna jest tu rozbudowana właściwie aż w trzech 
zwrotkach, gdyż zwrotka trzecia, formalnie nie zawierają
ca apostrofy, rozkaźników, zaimków drugiej osoby i innych 
elementów konatywnych, wiąże się ściśle ze zwrotkami 
pierwszą i drugą, stanowiąc wytłumaczenie powodów skar
gi, a zarazem wypowiedź liryczną, wyrażającą rozpacz 
matki, na której oczach rozgrywa się krwawy dramat syna. 
Wyrażenia zamęt ciężki, ciężka moja chwila z tej zwrotki 
odnoszą się do wersu: Usłyszycie moj zamętek ze zwrotki 
pierwszej, również wyrażenie krwawa godzina nawiązuje do 
wyrażenia krwawe gody. Zwrotka ta wreszcie dwukrotnie pod
kreśla, iż krwawo dręczony Chrystus jest miłym synem i mi
łym narodzeniem. Synonimy te odnoszą się do zwrotki dru-

7 Dzieje.



giej: Jednegociem syna miała. Tak więc trzecia zwrotka, choć 
nie ma wołaczy, stanowi spoistą część zwrotek poprzedzają
cych, zapowiadając zarazem kluczową inwokację utworu, jaką 
stanowią zwrotki czwarta i piąta, skierowane do Chrystusa.

2. I n w o k a c j a  do syna,  która ma szczególny charak
ter i która, jak już wspomniałem, stanowi centralną partię 
utworu nie tylko ze względu na jej środkowe usytuowanie. 
W różnych swych pracach parokrotnie wracałem do tej 
niezwykłej i wyjątkowo pięknej części Żalów... Tutaj chciał
bym tę opinię uzasadnić.

Otóż, inwokacja do syna ma odmienny stylistycznie cha
rakter od innych inwokacji, wyjąwszy ostatni dramatycz
ny dystych:

Nie mam ani będę mieć jinego,
Jedno ciebie synu, na krzyżu rozbitego.

Jest tekstem czysto lirycznym, ściszonym, w sposób 
kunsztowny łączącym dwie relacje:
-  rozmowę matki z synem, zwracającej się do niego zwro

tami Synku miły i wybrany, synku miły, moja nadzieja 
miła, synku, i w wersie końcowym: synu, i wyrażającej 
prośby związane z chęcią nawiązania rozmowy;

-  opis męki Chrystusa w strofie piątej.
W strofie tej następuje połączenie zdań opisowych two

rzących szereg: Twoja główka krzywo wisa... -  Krew po 
tobie płynie... -  Picia wołasz..., z wypowiedziami konatyw- 
nymi w trybie warunkowym wyrażającymi intencję przyj
ścia z pomocą: tęć bych ja podparła... -  tęó bych ja utar
ła... -  piciać bych ci dała. Połączenie obu tych szeregów 
zdaniowych, paralelnych, służy z jednej strony wyraziste
mu opisowi męki Jezusa, a z drugiej strony wyrażeniu 
bezsilnych dążeń jego matki do niesienia pomocy. Wisi on 
zbyt wysoko, nie Iza dosięgnąć jego ciała.

Zwrotka czwarta to układ żarliwych próśb i ich uzasad
nień, tu zdania mają jeszcze tok i wystrój retoryczny: 
Rozdziel z matką swoją rany... -  A wszakom cię, synku,



w swem siercu nosiła... Natomiast zdania piątej strofy są 
krótkie, zbliżone do wypowiedzeń potocznych, choć rów
nocześnie poddanych syntaktycznej, precyzyjnej organiza
cji. Paralelny układ tych zdań, z czasownikami kończący
mi wszystkie zdania składowe i złożone, zamyka zdanie 
konkludujące, z odmiennym, kontrastowym szykiem, punk
tującym wyrażenie świętego ciała:

Ale nie Iza dosiąc twego świętego ciała.

Choć zwrotka czwarta i piąta tworzą całość, poeta róż
nicuje ich strukturę, dając zmienny rytm obu tych części. 
W zwrotce czwartej układ sylab jest następujący:

4 + 4 =  8
4 + 4 =  8
4 + [4] +  6 = 1 4
5 +  5 =  10
4 + 6 = 10
7 + 7 = 14
Natomiast struktura wersyfikacyjna piątej strofy jest 

następująca:
8 +  8 =  16
8 + 6 = 14
6 +  6 =  12
4 + 6 = 10
6 +  7 = 13
Krótkie wersy z silną średniówką tworzą wypowiedzi 

ekspresywne, zwięzłe. W zwrotce czwartej zaczynają one 
strofę, w zwrotce piątej mamy odmienny rytm: od długie
go wypowiedzenia 1. wersu do malejących ekspresywnych 
wersów kolejnych, rytm wydłuża się w wersie ostatnim, 
mającym charakter komentujący Zmienny, falujący rytm 
obu części dostosowany jest do semantycznej i ekspresyw- 
nej budowy całości, daje poczucie naturalności wypowie
dzi przy zachowaniu jednak pewnych porządków wewnętrz
nych, na przykład paralelizmu budowy wersów lub tworze



nia układów kontrastowych: wers krótki -  wers długi; wers 
długi -  wersy stopniowo malejące itp.

3. I n w o k a c j a  do a r c h a n i o ł a  Ga b r i e l a ;  jeśli do
tychczasowe inwokacje odnosiły się to teraźniejszości, in
wokacja ta cofa się do postaci z przeszłości: anioła Gabrie
la, zwiastuna dobrej nowiny, wysłańca Boga, wysłańca, 
który uosabiał nadzieję, radość, wielką przemianę samego 
Boga i człowieka.

Przywołanie tej postaci nie było chwytem konwencjonal
nym. Anioł Gabriel nie występował w motywach pasyjnych, 
tak szeroko i na wiele gatunków rozpisanych w literaturze. 
Występował natomiast często w jasnych motywach ewan- 
gelijnych, apokryficznych, lirycznych. Zwrócenie się cier
piącej Matki do anioła Gabriela było konceptem niezwyczaj
nym, tym bardziej że wprowadzało czynnik żalu, pretensji, 
a nawet do pewnego stopnia buntu, zawartego już w sa
mym retorycznym pytaniu: Gdzie jest ono twe wiesiele, 
a widocznego w ironicznym stwierdzeniu, iż Gabriel obie
cywał tako barzo wiele Marii Pannie.

Ta inwokacja podnosi dramaturgię tekstu. Przywołuje 
autor wysoki styl apostroficzny, z wołaczem zaopatrzonym 
w wykrzyknik o, a następnie z retorycznym pytaniem, by 
przy końcu strofy wprowadzić antyteczne zdania o ducho
wym i fizycznym cierpieniu bohaterki utworu.

4. I n w o k a c j a  do  ma t ek ,  nazwanych w wierszu ma
ciorami, wyrażeniem, które w XV wieku nie miało odcienia 
pejoratywnego, podobnie jak przymiotnik żądne-, rysuje się 
w tej strofie także dramatyczny kontrast: między matką, 
którą dotknęło największe nieszczęście, a innymi matkami, 
które nie zaznały matczynego bólu i mogą prosić Boga o od
dalenie podobnych widoków cierpień swych dzieci. Autor 
używa tu celowo wyrażenia nad dziatkami, mającego bar
wę melioratywną. Jest to przykład artystycznej nobilitacji 
mowy codziennej, zjawiska niezbyt częstego w poezji XV 
wieku. Styl dolorystyczny jest tu zarazem stylem dobitnie 
lirycznym, co nie było regułą.



W tekście zwraca uwagę urozmaicony, swobodny układ 
strof. Układowi temu odpowiadają różne struktury werso
we, od 6 do 15 sylab, w niektórych fragmentach ujedno
licone (zwłaszcza przy paralelizmie treściowym wersów). 
Zdaniem T. M i c ha ł o ws k i e j ,  „ogółem zastosowano w pie
śni cztery różne schematy stroficzne. Na podstawie anali
zy budowy i układu strof przyjmuje się, że utwór jest swo
bodną sekwencją »nowego stylu«” (1999, s. 452).

Trzeba jednak jasno powiedzieć, iż urozmaicenie form 
stroficznych jest uzależnione od ich semantycznej zawar
tości. Panuje tutaj zasada: zmiana treści przekazu (na 
przykład osoby, do której zwraca się Matka Boska) powo
duje zmianę struktury wersyfikacyjnej; w ten sposób po
szczególne części stroficzne stają się figurami semantycz- 
no-formalnymi, urozmaicającymi utwór i wprowadzającymi 
grę części składowych tekstu. Autor był poetą wysokiej 
klasy. W moim przekonaniu poetą, który miał o wiele trud
niejszą funkcję do spełnienia niż na przykład autor Bogu
rodzicy. Ostatecznie w przypadku Bogurodzicy działały 
określone konwencje, wzorce, schematy łacińskiej poezji in- 
wokacyjno-retorycznej, podczas gdy Posłuchajcie, bracia 
miła to dramatyczny, rozw inięty monolog, w którym 
wszystkie znane nam motywy pasyjne i maryjne zostały 
ujęte w sposób indywidualny

I to jest istotną cechą tego arcydzieła poezji XV wieku.

Żołtarz Jezusów Władysława z Gielniowa

Utwór pochodzi z końca XV wieku i jest, jak sądzę, naj
lepszym utworem polskim Władysława z Gielniowa, poety 
prezentującego bodaj najpełniej bilingwizm polskiej kultu
ry. O Władysławie z Gielniowa wiemy stosunkowo dużo,



i wiedzę tę zawdzięczamy w znacznym stopniu monografii 
W. W y d r y  (1992). Fragmenty tego obszernego wiersza 
podaję w transkrypcji autorów Chrestomatii staropolskiej.

Autor utworu idzie wiernie śladami ewangelii, zna też 
dobrze konwencje łacińskiej poezji pasyjnej, ale sposób 
przedstawienia męki Chrystusa ma cechy oryginalne:

Jezus swleczon z odzienia, u słupa uwiązan, 7 + 6
A tak przez miłosierdzia okrutnie biczowan -  7 + 6
Krew z ci(a)ła jest płynęła, Pan ni(e)bieski zranion; 7 + 6
O dusza moja, patrzaj, płaczy rzewno, wzdychaj. 7 + 6

Jezus gdy ubiczowan, na stołku posadzon, 7 + 6
Cirnim jest koronowan, a przeto jest wzgardzon; 7 + 6
Przed Jezusem klękali rycyrze ni(e)wierni, 7 + 6
S niego się naśmiewali, na oblicze plwali. 7 + 6

M. E l ż a n o w s k a  pisze, iż Jezus jest pełen „całkowite
go, dobrowolnego oddania, podkreślonego przez grama
tyczne ukształtowanie wypowiedzi: Jezus jest obiektem 
czynności, odnosi się do N iego wiele imiesłowów biernych” 
(1994, s. 154).

Zauważmy, iż trzynastozgłoskowiec autora jest niezwy
kle regularny i widać tu działanie łacińskiego metrum, 
wraz ze średniówką 7 + 6; przypomnijmy, iż Władysław 
z Gielniowa był też poetą łacinnikiem i że w ierszy łaciń
skich zachowało się więcej niż polskich. Przy tak regular
nym wierszu wiele jego składników nabiera znaczenia. Au
tor nie buduje regularnych klauzul, do nich wtłacza cza
sowniki, z których niektóre się rymują, ale nie ma to 
większej roli. N ie ma, ponieważ cały akcent semantyczny
i formalny padł na incipity zwrotek, w których powtarza się 
imię Jezus (lub przymiotnik od tego imienia utworzony).
I tak jest w 16 zwrotkach, jedynie ostatnia, siedemnasta 
jest zbudowana inaczej. Słusznie pisze E l ż a n o w s k a ,  iż 
„Chrystus jawi się przez cały czas jako najważniejszy we 
wszystkim, co się dzieje” (1994, s. 154). Akcent więc w spo



sób świadomy pada na anafory, a nie na zakończenia wer
sów. W ten sposób poeta skupia uwagę na osobie bohatera 
utworu.

Ofiara bowiem, poniżana, dręczona, w ostatku okrutnie 
zabijana i upokarzana, poddaje się temu dobrowolnie, 
znosząc z niezwykłą dzielnością szyderstwa i męki. A  więc 
bierność staje się w tym wierszu przejawem bohaterstwa
i godności.

Układ czasownikowych form w wierszu jest taki, iż czę
ści przedstawiające kolejne sceny męki wypełniają formy 
imiesłowu biernego: posłań, uplwan, wydań, swiązany, 
swleczon, u wiązań, biczowan, zranion, ubiczowan, posa- 
dzon, koronowan, wzgardzon, osądzon, nawiedzon, wzgar
dzony, podniesion, postawion, skropion(y), pośmiewan, 
zbodzion, otworzon, sejmowan (w sumie aż 22 razy zosta
ły użyte imiesłowy bierne). Zdecydowanie przeważają tu 
archaizujące formy rzeczownikowe: posłań, wydań, które 
wnoszą, występując w poszczególnych zwrotkach dwu-, a na
wet czterokrotnie, dobitnie nacechowanie ekspresywne
i semantyczne. Semantyczne bowiem wypowiedzenia utwo
rzone za pomocą tych czasowników wyodrębniają ustępy 
dotyczące męczeństwa Chrystusa. Również formy z ł o ż o 
ne czasu przeszłego (przeważają zdecydowanie w wierszu 
już formy nowsze, proste) typu: jest wziął; jest pytał, jest 
płynęła, wiążą się wyłącznie z postacią Jezusa, wnosząc od
świętny archaizujący odcień (formy te w końcu XV wieku 
były już w polszczyźnie rzadkie).

W strofach, w których występują imiesłowy bierne (prze
ważnie w dwu początkowych wersach kontynuujących ob
razy męczeństwa), występują też na zasadzie silnego kon
trastu czasowniki osobowe, tworzące zdania typu: klękali 
rycerze, się naśmiewali, Matka Boża wzdychała a płakała... 
itd. Występują tu wszystkie typy czasownika osobowego: 
w czasie przeszłym i w czasie teraźniejszym, czasowniki 
dokonane i niedokonane, nawet rozkaźniki jak w zwrotce 
szóstej:



Krew z ciała jest płynęła, Pan niebieski zranion,
O duszo moja, patrzy, płaczy rzewno, wzdychaj.

Czasowniki osobowe występują przeważnie w 3. i 4. 
wersie zwrotki. Odnoszą się one do osób biorących udział 
w dręczeniu Chrystusa, do Matki towarzyszącej synowi 
w męce, do odbiorców, w tym i narratora oglądającego 
sceny męczeństwa, a także do słońca i ziemi poruszonych 
męczeństwem swego Pana. Jest tych czasowników dużo, 
por. na przykład:

Słojnce sie zacimiło, ziemia barzo drżała,
Opoki się ściepały, groby otwarzały.

Ten układ występuje tylko w części strof. W innych mogą 
się pojawić inne ekspresywne konfiguracje czasowników, 
jak w zwrotce jedenastej:

Jezusa już krzyżują, patrzy duszo, pilnie,
Ręce i nogi ranią, krew z ran jego płynie;
Matka gdy to widziała, na ziemię upadła,
Dla Synaczka miłego rada by umarła.

Formy praesens wprowadzone do 1. i 2. wersu to formy 
wiecznej, powtarzanej w corocznych obrzędach, teraźniej
szości.

W sumie są 104 czasowniki, czyli przeciętnie na jedną 
zwrotkę (zwrotek jest 17) przypada około 6 czasowników! 
Rzeczowników jest 131, a więc proporcje są 1, 2 : 1, co 
w utworach literackich należy do rzadkości. Tak wielka licz
ba czasowników służy dynamizacji utworu. Sceny zmieniają 
się szybko. Odpowiada temu w planie wyrażania krótkie, 
parataktyczne zdanie lub oznajmienie.

W scenach dotyczących męki Chrystusa poeta zachowu
je  umiar w przeciwieństwie do autora Rozmyślań domini
kańskich. Zabiegając o ekspresję i obrazowość przedsta
wień (między innymi przez wspomnianą dynamizację rela
cji i użycie czasowników konkretnych, na przykład rwać,



targać, bić, związać łańcuchem), równocześnie nie stosuje 
naturalistycznych opisów, widać pewną powściągliwość 
właściwą nie tylko poezji, ale obrazom postaci Jezusa.

Ma on pełen godności spokój w przeciwieństwie do spraw
ców męki, uwijających się gorliwie. Władysław z Gielnio
wa pisał ten wiersz z myślą o widowisku pasyjnym, stąd też 
fragmenty typu:

Jezusa już krzyżują, patrzy, duszo, pilnie,
Ręce i nogi ranią, krew s ran jego płynie;
Matka gdy to widziała, na ziemię upadła,
Dla Synaczka miłego rada by umarła.

Widoczne są tu związki z Lamentem świętokrzyskim 
(.Posłuchajcie, bracia miła), por. na przykład melioratywne 
wyrażenia synaczka miłego czy zwrot duszo użyty w odnie
sieniu do odbiorców, por. też użycie ekspresywnych form 
czasu teraźniejszego. Jednak Żołtarz Jezusów przedstawia 
w takim tempie kolejne fazy męki bohatera, iż wydaje się, 
że utwór nie uczestniczył w inscenizacji pasyjnej, zachowu
jąc jednak jego dramaturgię.

Także ten tekst ma pewne pierwiastki liryczne, por. na 
przykład wyrażenia Jezusowa Matuchna, Matuchna jego  
miła, jęła rzewno płakać. W męce syna uczestniczy cały czas 
Matka jako bezradny świadek jego cierpień i upokorzeń. 
Jest to też rys podobny do Lamentu świętokrzyskiego.
I wreszcie w końcowej strofie do odbiorców każe autor 
modlić się do Maryi:

Trzykroć pięćdziesiąt mówcie: „Zdrowa bądź, Maryja”.



ROZDZIAŁ III

W kręgu stylu „radosnego” 
i „pięknego”

Pieśni o Marii Pannie

Obok nurtu ciemnego, dolorystycznego wiek XV przynosi 
rozwój nurtu równie religijnego, co odmiennego w zakre
sie semantyki tekstu, sposobów wyrażania i przedstawia
nia treści maryjnych, chrystologicznych i hagiograficznych. 
Nie ma on swej nazwy. W zbiorach antologicznych i w opra
cowaniach grupuje się utwory wedle ich głównego boha
tera czy tematu, stąd podziały typu: pieśni maryjne, pie
śni bożonarodzeniowe itp. Oczywiście, żadna z tych nazw 
nie może być nazwą stylu.

Ale nawet w obrębie wspomnianych podziałów występu
ją duże różnice. Tak na przykład w poezji XV wieku ina
czej był traktowany motyw Stabat mater dolorosa, a ina
czej ten, który opiewał przymioty i urodę Marii Panny. I to 
samo dotyczy Chrystusa. Inny jest styl pasyjny na przykład 
w twórczości Władysława z Gielniowa, a inny styl, za któ
rego pomocą wyrażono podniosłe i radosne treści związa
ne ze zmartwychwstaniem Jezusa. Motywy te różnicowały 
się także pod względem gatunkowym. Średniowiecze



kształtuje w tym zakresie dość klarowne podziały genolo- 
giczne, wzorując się na twórczości łacińskiej, a za jej po
średnictwem -  na tradycjach antycznych.

Chcemy mówić od strony stylistyczno-językoznawczej
0 nurcie chrześcijaństwa radosnego, pogodnego, laudacyj- 
nego, nurcie pełnym wiary, optymizmu i nadziei, niosącym 
światu i ludziom konkretnym dobrą nowinę.

Z tego to właśnie nurtu rodziły się na przykład w sztuce
1 literaturze XV wieku w Polsce rzeźby pięknych madonn 
z Chrystusikiem na ręku czy pogodne motywy dzieciństwa 
Jezusa w Rozmyślaniu przemyskim.

Związki poezji maryjnej, opiewającej Marię Pannę i Ma
rię po urodzeniu Chrystusa, ze wspomnianą rzeźbą wyda
ją się oczywiste: poezja i sztuka poszukują sposobów wy
rażania skończonego piękna duchowego i cielesnego oraz 
emanującego z niego optymizmu. Poezja jest może wobec 
ikonografii zawierającej tę wizję religijną nieco opóźniona, 
ale i ona bardzo dobitnie akcentuje ideał piękna, miłości, 
dobroci, radości, duchowej harmonii.

Styl, o którym będziemy za chwilę mówić z nazwy, jest 
przeciwieństwem stylu dolorystycznego. Tworzy wobec nie
go kontrast, który był nierzadko wykorzystywany jako 
główny chwyt kompozycyjno-semantyczny w literaturze 
i sztuce XV wieku, wieku silnych przeciwieństw. W przy
padku literatury religijnej początki tego stylu związane są 
z gatunkami takimi, jak sekwencja (pierwotnie utwór po
godny, związany z końcowym tropem alleluja (tzw. versus 
alleluiaticuś) czy pieśń bożonarodzeniowa.

Najwięcej pogodnych tekstów związanych było z Bożym 
Narodzeniem, Wielkanocą, motywami maryjnymi i poświę
conymi Duchowi Świętemu. Część z tych utworów uległa 
pewnej konwencjonalizacji, stając się elementem składo
wym liturgii kościelnej, ale część zachowała pewne cechy 
niekonwencjonalne, indywidualne, dowodząc tego, iż w pi
śmiennictwie XV wieku kształtują się utwory nie przezna



czone do recytacji i do śpiewu liturgicznego, jak na przy
kład Kwiatek czysty...

Zresztą, trzeba bardzo ostrożnie traktować sprawę kon- 
wencjonalizacji literatury średniowiecznej. Są to w ogóle 
początki literatury w sensie nowożytnym: literatura XV 
wieku, zamykająca średniowiecze, jeszcze nie uległa pro
cesowi konwencjonalizacji. Niektóre tematy i motywy były 
wówczas bardzo świeże, nie znane szerszemu ogółowi, 
krążące raczej w zamkniętym kręgu klasztornej czy para
fialnej przestrzeni, w bibliotece i skryptorium, a nie, jak 
utwory folkloru, w społeczności regionu czy całego kraju.

Znaczna część tekstów XV wieku nigdy (aż do nauko
wego odkrycia w XIX-XX wieku) nie ujrzała światła dzien
nego, po prostu istniała w kulturze in potentia, czekając 
na jakże późną lekturę. Pamiętajmy, iż wobec braku tłu
maczeń Pisma Świętego i gęstej sieci skryptoriów, znajo
mość Biblii była niewielka i nie wszystkie jej motywy 
uległy liturgicznej, obrzędowej schematyzacji oraz upo
wszechnieniu.

Tylko w niektórych kręgach tematycznych i w niektórych 
gatunkach nastąpiła schematyzacja. Literatura kościelna 
i przykościelna trwa i rozwija się dalej w XVI wieku, ule
gając jednocześnie pełniejszej konwencjonalizacji. To wte
dy można mówić o niektórych dewocyjnych tekstach i ga
tunkach, funkcjonujących we wszystkich, nie tylko kato
lickich, kościołach.

Badacz stylu musi stale pamiętać, iż obraca się w n i e 
s t ab i ln ym ,  p ł y n n y m  ś w i e c i e  począ tków.  W śre
dniowieczu polskim folklor nie przebił się do obiegu lite
rackiego. Ślady ludowości (w przeciwieństwie do krajów 
germańskich) były nikłe. W związku z tym całe zaplecze 
tradycji, tak ważne w cyrkulacji i galwanizacji motywów, 
gatunków, stylów, tropów..., było płytkie i ograniczało się 
do kręgu kultury chrześcijańskiej, przede wszystkim łaciń
skiej. Polskojęzyczne tradycje XIII-XV wieku wyraźnie się 
rwą i tylko te gatunki, które weszły w obieg kościelny



i przykościelny, miały szanse dłuższego trwania, a więc 
kostnienia lub rozwoju.

Wróćmy jednak do sprawy stylu, który kształtuje seman
tyka i struktury stylistyczno-językowe większości utworów 
XV wieku. Jest to s t y l  l i r y c z n o - p o c h w a l n y ,  r a d o 
sny, s i l n i e  n a c e c h o w a n y  emoc ją ,  poszukujący 
wyrażeń z kręgów semantycznych: wesele, piękno, miłość, 
dobroć. I przywołujący w funkcji metaforycznej, symbolicz
nej, porównań, metonimii bloki semantyczne:
-  światło,
-  kwiaty.

Są one jeszcze w XV wieku bardzo ubogie. Najwięcej 
składników z tych kręgów semantycznych zawiera -  oprócz 
omówionego bliżej w tej pracy wiersza Kwiatek czysty -  
Pieśń o Pannie Maryjej.

W tym pogodnym wierszu występują takie oto metafo
ryczne określenia: gwiazda morska, zarza jasna, kwiatek 
panieński, kwiat z siebie śliczny rodząca, różdżka rozkosz
na. Więcej określeń z obu kręgów semantycznych przyno
si wiersz Mocne Boskie tajemności. Tu kładzie się nacisk 
na światło jasne, dzienne: słuńce, słuńce światłe, promień 
a także na porównanie pięknej Marii Panny do kwiatów: 
„(stała jak) roża czyrwona-, rajska roża”.

W wierszu tym pojawia się cały kwietny fragment, któ
ry służy wyrażeniu przekonania o skończonym pięknie 
Marii Panny. Jest to nie tylko piękno cielesne. Obraz 
kwietny staje się obrazem syntetycznym, ewokującym 
stwierdzenie, iż Maria jest kwiatem nad kwiatami:

Ani lilija białością,
Czyrwona roża krasnością,
Ani nardus swą wonnością,
Zamorski kwiat swą drogością,
Maryjej sie równa.

Maryja miedzy kwiaty kwiat 
(...)



W  obu kręgach : światła i kwiatów, rodziły  się p ierw sze  
poetyzm y polskiej poezji lirycznej. Jest ich jed n ak  bardzo  
mało. R adosna poezja m aryjna stosuje najczęściej i najchęt
niej w yrażen ia  dotyczące:
-  przym iotów  duchow ych  M arii: śmierna ‘poko rn a ’, pełna 

miłości, miłościwa, Matka miłości, miłosierna, łaskawa, 
lutościwa, nad wszytki pokorna, pełna wesela, panna 
szlachetna, skromna, bardzo mądra-,

-  a trybu tów  kró lew skości: królewna, królewna niebieska, 
cesarzowna, dostojna, wielika wielebność, wielka jest 
dostojność twa\

-  dziew iczości i n ieskalanej czystości: panna czysta, dzie
wica, dzieweczka, lilija czystości, perła czystości, kwiat 
czystoty cielesnej, dziewica czysta, Panna przeczysta, pra
wej czystoty korzeń, cna dziewica...-,

-  atrybu tów  sakralnych : Bogiem nawiedzona, matka zwo- 
lona, Boża Matka Święta, nad anioły powyższona, córka 
Boska, nad Kory (an ielsk ie ) podwyższona, błogosławiona, 
przenaświętsza, naświętsza, wielmi święta, Duchem Świę
tym nawiedzona, mać Boga wszechmocnego, Matka krze- 
ścijańska; niek iedy z a trybu tów  tych uk łada  au tor całe  
strofy; por. w iersz  O Maryja, kwiatku panieński:

O Maryja, tyś córka Boska,
Wszytkich grzesznych radość wielka,
Pierwem grzechem niezmazana,
Od Trojce Świętej zachowana

-  w spom agan ia  ludzi: wszystkich grzesznych radość wiel
ka, grzesznych wielka spomocnica, rzeczniczka ludzka, 
rzecznica (ludu ), nasza koga, pociecha ludzka, smutne
go sierca ucieszenie...-,

-  cielesnej urody: panna wielmi cudna, krasa swej cudno- 
ści, śliczna jako miesiąc w pełni, krasnaś Panna jest 
w śliczności, panna śliczna, nad wszytki panny cudniej
sza itp.



Z motywem Matki Boskiej wiążą się formy melioratyw- 
ne typu: matuchna, dzieweczka, gołębiczka Boża, uliczka 
królewska, oraz superlatywne: najjaśniejsza brona rajska, 
nie masz nad nią żadnej innej || Tako panny miłości wszej-, 
nad cię nie jest żadna panna itp. Motyw Marii Panny wiąże 
się też z użyciem wyrazów: wiesiele, wiesioła : wesoła, we
selmy się : wiesielcie się, uwiesiełić, radość, radujcie się-, 
radości wam powiadam, ucieszenie, uciecha, uciesznica, 
wieczna uciecha, uciesz człowieka smętnego-, słodka, żywot 
słodkości-, alleluja (często wprowadzone na zasadzie refre
nu), raj, rozkosz, słodkie pienie, śpiewajcie wszytcy anjeli, 
wielmi słodki śpiewali, Tobie śpiewamy, alleluja, wszytcy 
je j ludzie śpiewajcie.

W wierszach maryjnych częste są pozdrowienia i wy- 
krzyknienia, na przykład Panna, Panna porodziła, a także 
wezwania do wspólnego radowania się i śpiewu. Radość 
ogarnia cały świat: niebo i ludzi:

Już się anjeli wiesielą,
Na niebie słodko śpiewają,
Bo Maryja w niebo jidzie,
Radujcie się wszystcy ludzie*.

Podane cytaty i przykłady użycia języka w pieśniach 
maryjnych nie wyczerpują problematyki omawianego sty
lu. Pojawia się on w kolędach, pieśniach o zmartwychwsta
niu Chrystusa, pieśniach o Duchu Świętym i w innych 
utworach, a zwłaszcza w Rozmyślaniu przemyskim, w czę
ściach odnoszących się do życia Świętej Rodziny.

Widać w tych utworach tendencję zmierzającą do kształ
towania aksjologicznego słownictwa i frazeologii opartych 
na wzorcach łacińskich, kanonicznych, apokryficznych, 
lirycznych. Słownictwa i frazeologii niezbędnych w tworze
niu liryki i „romansu duchowego”, nacechowanego poetyc

* Już się anjeli wiesielą, utwór Władysława z Gielniowa, fragment 
według W. W ydry, W.R. Rzepki ,  1975, s. 184.



ko, zabarwiającego utwór sferą wyższej, duchowej ekspre
sji, dostosowanej do chrześcijańskiego świata wartości 
i kultu maryjnego. Niektóre przeróbki swobodne tekstów 
łacińskich dowodzą, iż tłumaczenia wyzwalały dążenie do 
poszukiwania i posługiwania się polszczyzną realizującą 
zasadę claritas, a zarazem dążność do posługiwania się wy
sublimowanym językiem. Tę skłonność widać wyraźnie, 
jeśli przyjrzeć się -  wśród podanych wyrażeń -  epitetom 
przymiotnym czy uwznioślającym metaforom świetlnym 
typu: światłość Świętej Trojce, zarza jasna, świeca serc, nie
bieski promień światłości. Szlifowanie języka utworów 
widać też w różnych grach językowych: Czysta, Kry sta jeś  
poczęła-, Maryja miedzy kwiaty kwiat, Narodzisz kwiat i po
rodzisz || Chrysta Nazareńskiego; rozwiąży związane, 
oświeć zaślepione, pienie śpiewali, archanjeli i anjeli, świę
cili anjeli święta itp. Czasem w tych drobnych okruchach 
można znaleźć klejnoty poezji prawdziwej.

Z takich klejnotów składa się wiersz Kwiatek czysty.

Kwiatek czysty smutnego sierca

1. Do trzech niewiadomych, jakie składają się na średnio
wieczną genezę wielu utworów:
-  nieznany autor,
-  nieznane miejsce powstania,
-  nieznany czas powstania,
omawiany tutaj utwór Kwiatek czysty smutnego sierca 
dorzuca jeszcze jedną: nie znany nam manuskrypt. Nic nie 
wiemy o jego losach, oprócz tego, że miał go w ręku Woj
ciech Kętrzyński. Historyk ten manuskrypt odczytał 
i transkrypcję przesłał Władysławowi Nehringowi. Odpis



Kętrzyńskiego został opublikowany w 1886 roku w „Archiv 
fur Slavische Philologie” (1886, Bd. 15, s. 295). Wydanie 
to, stanowiące jedyny zapis zaginionego tekstu, przedsta
wiało się następująco:

Cwathek cysti smuthnego syercza vczesyenye rodzay 
dzevczy. a czemu nam smutek gdi ta panna wyesele 
a przerasseni sconanu vyecznye vczesyene 
Cwathek byaly gestcy lilia a they pannye dzena 
ma (...) Naczemu nam smutek ut supra in primo versu 
Cwathek cyrvony rosa zamorska a tha slyczna 
panna crolewna nyebesca a czemu nam smutek ut supra 
Cwatek zelony ten są przemyenil a tha slyczna 
panna prosy Xristusa zanami a czemu nam ut supra 
Cwatek modry gesczy fiolek ananam skasila 
Pyekyelny samyek a czemu nam ut supra 
Cwatek brunathny est solscy (Liicke) nocz nam 
porodzyla dei filium a cemu nam ut supra 
Cwatek czarny gescy pokora, ona (n)as dome 
sczyla nyebyeskyego chora a czemu nam ut supra 
Przestos panno dla twey dzudnosczy domye 
scinas nyebyeskye radosczy aczemu

Przedrukował przytoczony tekst Michał B o b o w s k i  
(1893, s. 74-75), który zachowując ortografię pierwodru
ku, wprowadził podział weryfikacyjny, nie budzący i dzisiaj 
zastrzeżeń. Zastrzeżenia wywołuje natomiast transkrypcja 
Aleksandra B r u c k n e r a  (oprać., 1923) oraz jego popraw
ki „ulepszające” tekst. Tekst był istotnie, o czym pisał Sta
nisław U r b a ń c z y k  (1986, s. 426), skażony błędami, któ
re mógł popełnić pisarz lub Kętrzyński, jednakże popraw
ki Brucknera mają charakter niedopuszczalnych ingerencji 
badacza w tekst. Z kilku transkrypcji tego tekstu podaję 
wpierw transkrypcję Mirosława Ko r o l k i  (oprać., 1980, 
s. 163-164), idącego bardzo wyraźnie śladami Brucknera, 
a następnie ciekawą, zarazem rzetelną transkrypcję Stani
sława Urbańczyka.

Wersja M. Korolki:



Kwiatek czysty, smutnego sierca,
Ucieszenie, rodzaj dziewczy.

A czemu nam smutek,
Gdy ta Panna wiesiele,
A  przy naszym skonaniu 
Wiecznie ucieszenie.

Kwiatek biały jest-ci lilija,
A  tej Pannie dziena Maryja.

A  czemu nam smutek itd.
Kwiatek czyrwony, roża zamorska,
A ta śliczna Panna, królewna niebieska.

A  czemu nam smutek itd.
Kwiatek zielony, ten są przemienił,
A  ta śliczna Panna prosi Chrystusa za nami.

A  czemu nam smutek itd.
Kwiatek modry jeści fijołek,
Ana nam skaziła piekielny zamek.

A czemu nam smutek itd.
Kwiatek brunatny jest [est sol]
[W] noc nam porodziła dei filium.

A  czemu nam itd.
Kwiatek czarny jes[t]-ci pokora,
Ona nas domieściła niebieskiego chora.

A czemu nam itd.
Przetoś Panno dla twej cudności,
Domieściż nas niebieskie radości.

A czemu nam itd.

Wersja S. Urbańczyka:

1. Kwiatek czysty, smutnego sierca 
ucieszenie, rodzaj dziewczy.

R. A  czemu nam smutek, 
gdy ta panna wiesiele, 
a [po]przerażeni skonaniu 
wiecznie ucieszenie?

2. Kwiatek biały jest ci lilija, 
a tej pannie dzieją Maryja.

R. A  czemu nam smutek itd.



3. Kwiatek czyrwony -  róża zamorska,
a ta śliczna panna królewna niebieska.

R. A czemu nam smutek itd.
4. Kwiatek zielony ten się przemienił,

a ta śliczna panna prosi Krystusa za nami.
R. A czemu nam smutek itd.

5. Kwiatek modry jeś-ci fijałek,
ana nam skaziła piekielny zamek.

R. A czemu nam smutek itd.
6. Kwiatek brunatny est solsticium, 

onać nam porodziła dei filium.
R. A czemu nam itd.

7. Kwiatek czarny jeś-ci pokora,
ona nas domieściła niebieskiego kora.

R. A czemu nam smutek itd.
8. Przez toż, panno, dla twej cudności 

domieściż nas niebieskie radości.
R. A  czemu nam smutek itd.

Ostatnią lekcję tekstu daje Roman M a z u r k i e w i c z  
w artykule Matka boska kwietna. O średniowiecznej pieśni 
maryjnej „Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie...” 
(1998, z. 4). Przedstawia się ona następująco:

Kwiatek czysty, smutnego sierca 
Ucieszenie, rodzaj dziewczy.

A czemu nam smutek,
Gdy ta Panna wiesiele,
A przerażeny[m] skonanifm]
Wiecznie ucieszenie?

Kwiatek biały jest-ci lilija,
A tej Pannie dziano Mafryja],

A  czemu nam smutek...
Kwiatek czyrwony -  róża zamorska,
A ta śliczna Panna królewna niebieska.

A  czemu nam smutek...
Kwiatek zielony, ten się przemienił,
A ta śliczna Panna prosi Krystusa za nami.

A czemu nam smutek...



Kwiatek modry jeś-ci fijołek,
Ana nam skaziła piekielny zamek.

A czemu nam smutek...
Kwiatek brunatny est sołstĄ tium\,
W  noc nam porodziła Dei filium.

A czemu nam smutek...
Kwiatek czarny jeś-ci pokora,
Ona nas domieściła niebieskiego kora.

A czemu nam smutek...
Przez toż, Panno, dla twej cudności,
Domieściż nas niebieskie radości.

A  czemu nam smutek...

Jak widać, różnice między trzema wersjami są znaczne. 
Tekst tworzy prawdziwą zagadkę filologiczną. Różnice 
dotyczą nie tylko językowych szczegółów, ale i sposobu 
odczytania poszczególnych segmentów utworu i ich sensów. 
Pozostawiając chwilowo sprawę analizy i interpretacji tek
stu jako pewnej całości, zajmiemy się wpierw omówieniem 
językowych odrębności podanych transkrypcji tekstu:

1. Niejasny ustęp: a przerasseni sconanu vyecznye ucze- 
syene odczytuje za A. Brucknerem Korolko: a przy naszym 
skonaniu wiecznie ucieszenie. Przeróbka Brucknera, całko
wicie dowolna, czyni tekst ciemny tekstem jasnym, ale 
odstępstwo od pierwodruku jest tak duże, że nie można się 
na nie zgodzić. Słusznie więc S. Urbańczyk odrzuca wer
sję Brucknera-Korolki, proponując wersję: a (po) przerażeni 
skonaniu wiecznie ucieszenie, bliższą zapisowi. Jednakże 
i tutaj w grę wchodzi poprawienie tekstu: wpisanie do 
niego nie istniejącego w pierwodruku przyimka po. Urbań
czyk nie wyklucza też innych możliwości: w przerażeni sko
naniu, przerażeniu skonanim, zwracając słusznie uwagę, iż 
znaczenie czasownika przerazić w staropolszczyźnie było 
inne: ‘przebić coś czymś’. Wyraz przerażenie oznaczałby 
więc przebicie, przeszycie, przeniknięcie. Miałby ten wyraz 
pierwotnie sens fizyczny, a nie -  jak obecnie -  psychiczny, 
por. szesnastowieczne: otworzył włócznią bok Jezusa mi



łego i przeraził serce jego  (Op Żyw 153); Troilius na pir- 
wym potkaniu Greki poraził (...) a przeraził wojsko Grec
kie aż do namiotów (Biel Kron 58) itp.

Wydaje się jednak, że w omawianym ustępie w grę wcho
dzi nie rzeczownik przerażenie, jak sugeruje S. Urbańczyk, 
ale... imiesłów przerażeni. Już W. Nehring proponował 
lekturę: A przerażeni skonami wiecznie ucieszenie, trudną 
do objaśnienia od strony syntaktycznej pomimo zmiany 
celownika skonaniu na narzędnik l.mn. skonami. 

Odczytanie R. Mazurkiewicza:

A przerażeny[m] skonani[m]
Wiecznie ucieszenie?

-  ze znakiem zapytania, dopisuje do tekstu hipotetyczne 
narzędniki (przerażon-ym skonan-im) z elementem końców
kowym [773], który został opuszczony aż dwukrotnie przez 
autora manuskryptu lub Kętrzyńskiego.

Nasuwa się pytanie, czy możliwa jest wersja nie popra
wiająca w ogóle zapisu Kętrzyńskiego:

A przerażeni skonaniu 
wiecznie ucieszenie

-wersja mająca następujący sens, w kontekście poprzedza
jących wersów: Maryja jest dla ludzi porażonych śmiercią
-  wiecznym ucieszeniem, czyli nadzieją wiekuistej radości? 
Można przyjąć, iż forma skonaniu jest dawnym dualisem 
(w funkcji liczby mnogiej), jeszcze do XVI wieku mieszano 
liczbę podwójną z liczbą mnogą. Kłopot sprawia składnia, 
tzn. stosunek syntaktyczny między wersem 3.: a przeraże
ni skonaniu, a wersem 4.: wiecznie ucieszenie. Zwróćmy 
uwagę, że zarówno pierwsza zwrotka, jak i refren, w któ
rego skład wchodzi analizowany fragment, składają się wy
łącznie z wypowiedzeń nominalnych, z natury rzeczy bar
dziej wieloznacznych, w grę bowiem mogą wchodzić elizje 
różnych członów bądź elizja orzeczenia, którym mogły być



różne znaczeniowo czasowniki. Omawiany passus wiąże się 
ściśle z wypowiedzeniem poprzednim: A czemu nam smu
tek, gdy ta panna wiesiele, tzn. gdy ta panna daje (ewen
tualnie przynosi) nam wiesiele, bądź też: gdy ta panna jest 
(stanowi) wiesiele. W wersie 3.: a przerażeni skonaniu 
(=  skonaniem) wyelidowany został zaimek my, występują
cy w wersie 1.: A czemu nam smutek, wers 3. bez elizji 
zaimka brzmiałby: a my przerażeni (tzn. porażeni) skona- 
nim (śmiercią). W wersie 4. wyelidowany został czasownik 
typu mamy, otrzymujemy. Całość miałaby więc sens: A my 
porażeni śmiercią otrzymujemy, ewentualnie: dzięki Pannie 
mamy wieczne ucieszenie, tzn. wieczne zbawienie, przy 
czym wyraz ucieszenie nawiązuje tu do wyrazu wiesiele. 
Zmieniliśmy tu transkrypcję wiecznie na wieczne.

Oznaczanie miękkości nie jest w tym tekście konsekwent
ne, por. na przykład zapis nyebeska czy zapis samyek ( ‘za
mek’), w którym y  nie jest znakiem miękkości.

W sumie: poprawki tekstu nie są konieczne i w tej sytu
acji lepiej trzymać się wiernie pierwodruku, choć jego 
dekodacja może być bardziej skomplikowana.

2. Zapis: dzena M. Korolko transkrybuje za M. Bobow
skim dziena-. A tej Pannie dziena Maryja. S. U r b a ń c z y k  
(podobnie jak wcześniej Bruckner) wprowadza formę dzie
ją  jako bezsporną. „W niektórych rękopisach rysunek lite
ry y  jest bardzo podobny do litery n, więc czy to Kętrzyń
ski, czy to pisarz rękopisu popełnił pomyłkę: pierwszy 
w odczytaniu dochowanego rękopisu, drugi w odczytaniu 
jakiegoś starszego źródła i zapisaniu niewłaściwej litery” 
(1986, s. 427-428). To drugie przypuszczenie idzie jednak 
za daleko: suponuje nie tylko pomyłkę, ale i istnienie ja
kiegoś wcześniejszego rękopisu. Nic na ten temat nie da 
się powiedzieć. Imiesłowowa forma dziena (choć nie noto
wana w Słowniku staropolskim) jest możliwa i rozstrzygać 
powinien zapis Kętrzyńskiego.

3. Lekcję Korolki ten są przemienił słusznie zmienił 
Profesor Urbańczyk na: ten się przemienił (zapis są = się



był możliwy, a forma są przemienił jest dewiacyjna); lekcję 
się przyjmuje też R. Mazurkiewicz.

4. Transkrypcja Krystusa i kora ‘chora’ niepotrzebna, 
możliwe są formy fonetyczne Chrystusa i chora.

5. Niepotrzebna jest poprawka fijałek zamiast fijołek 
wprowadzona przez Urbańczyka ze względu na wzmocnie
nie niedokładnego rymu: fijołek -  zamek, rymów niedokład
nych jest w poezji średniowiecznej sporo, co nie wynika 
z jakiegoś niedbalstwa (jak mniemał Bruckner), ale z fak
tu, że członowanie wersowe w poezji XIV i XV wieku opie
ra się na członowaniu syntaktycznym.

6. Bardzo trafne, właściwie nie podlegające dyskusji jest 
odrzucenie przez Profesora Urbańczyka wersji: Kwiatek 
brunatny jest est sol (zapisie: est solscy), którą utrzymał 
Korolko. Wersja ta jest po prostu bez sensu. S. Urbańczyk 
przyjmuje, iż w grę wchodzi nie sol, ale solstitium ( ‘prze
silenie dnia z nocą’), jednakże badacz ten zwraca uwagę, 
iż w zwrotce tej idzie wyraźnie o jakiś kwiat. W roku 1460 
zapisano roślinę solstitium silvestre ‘przegorzan’. J. Ro
stafiński „identyfikuje ją z posłonkiem, Helianthemum vul- 
gare Gaertn., jednakże kwiaty tej rośliny są żółte i niepo
zorne, a powinny być szkarłatne” (U rb a ń czyk ,  1986, 
s. 428). Być może mylna jest identyfikacja Rostafińskie
go lub istniała jakaś inna odmiana solstitium. Teoretycz
nie rzecz biorąc, w grę może wchodzić albo nazwa kwia
tu (o kolorze szkarłatnym, takie bowiem znaczenie miał 
wyraz brunatny w średniowieczu), por. analogiczne wer
sy: Kwiatek modry jeś-ci fijołek, albo jakieś pojęcie ogól
ne, por. na przykład wers Kwiatek czarny jeś-ci pokora. 
Wydawało mi się jednak, aż do czasu zapoznania się z ar
tykułem R. Mazurkiewicza, iż idzie tu o solstitium jako 
nazwę kwiatu.

Wiele lat bezskutecznie poszukiwałem w słownikach 
i starych zielnikach europejskich solstitium jako nazwy 
szkarłatnego kwiatu. Kres poszukiwaniom położył artykuł 
Mazurkiewicza, który na temat solstitium pisze, co nastę



puje: „Spośród dotychczasowych rekonstrukcji najbardziej 
przekonująca wydaje się wspomniana już propozycja 
Urbańczyka: »solstitium« -  «przesilenie dnia z nocą, let
nie lub zimowe«. O ile jednak samo wprowadzenie do 
tekstu terminu »solstitium« możemy przyjąć bez więk
szych zastrzeżeń, to przedstawiona jego interpretacja 
(trudny dzisiaj do zidentyfikowania szkarłatny kwiat, 
rozkwitający w najdłuższy dzień roku, a symbolizujący 
porodzonego przez Maryję Chrystusa) nie wydaje się 
całkiem bezdyskusyjna. Można przecież pójść w nieco 
innym niż Urbańczyk kierunku. Jeśli bowiem drugi wers 
zwrotki odczytamy: »[W] noc nam porodziła Dei filium«, 
owo przesilenie dnia z nocą sensowniej byłoby odnieść do 
pory zimowej, kiedy to przypada najdłuższa noc i najkrót
szy dzień w roku. To przecież wtedy, zgodnie ze starożyt
ną tradycją Kościoła, obchodzone jest święto Bożego 
Narodzenia -  w najdłuższą noc w roku rodzi się Słońce 
Sprawiedliwości, Syn Boży.

W tym kontekście barwa szkarłatna czy purpurowa 
mogłaby kojarzyć się raczej z zorzą poranną, jutrzenką, a są 
to przecież powszechne w liturgii i poezji tytuły Maryi jako 
Bożej Rodzicielki (przypomnijmy choćby zakończenie sone
tu Do Najświętszej Panny Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: 
»Ale Ty zarzą już nam nastań raną, | Pokaż twego Słońca 
światłość żądaną!«). Określenie «kwiatek brunatny« nieko
niecznie, jak zakłada to Urbańczyk, musi odsyłać do jakie
goś konkretnego okazu flory; może przecież posiadać zna
czenie symboliczne, podobnie jak «kwiatek czysty«, «kwia
tek zielony«, «kwiatek czarny«. W takim ujęciu «kwiatek 
brunatny« odnosiłby się do Boskiego Macierzyństwa Ma- 
ryi-Jutrzenki oraz Jej królewskiej godności” ( M a z u r k i e 
wicz ,  1998, s. 161).

Koncepcja ta wydaje mi się w pełni przekonująca, tym 
bardziej że nie we wszystkich zwrotkach utworu idzie
o konkretny rodzaj kwiatu, mający -  jak lilia, roża zamor
ska, fiołek -  swoją nazwę. Poeta operuje też kwiatami



czysto symbolicznymi, na przykład kwiatek zielony, kwia
tek czarny, w tym kręgu mieści się z powodzeniem kwia
tek brunatny (szkarłatny). Trzeba w związku z tym przy
jąć lekcję Korolki w wersie drugim:

[W ] noc nam porodziła dei filium,

którą uzasadnia Mazurkiewicz. Jego transkrypcja ostatecz
nie brzmi:

Kwiatek brunatny est solstĄtium],
W  noc nam porodziła Dei filium.

A czemu nam smutek...

Tenże badacz zwraca uwagę na możliwość innej lekcji 
urwanego słowa solscy{...), a mianowicie solacium, łac. 
‘pocieszenie’, ‘ucieszenie’, również ‘pocieszycielka’; por. na 
przykład określenie Maryi jako tristium solacium-, ale tę 
wersję trzeba z kilku powodów porzucić:
-  zapis solscy{...) bliski jest (jako skrót) wyrazowi solsti- 

tium,
-  rym: solstitium -  Dei filium jest rymem lepszym od so

lacium -  Dei filium (gdzie tylko rymują się końcówki),
-  względy semantyczne przemawiają również za wersją 

z solstitium.
W związku z tą zwrotką zarówno S. Urbańczyk, jak i R. Ma

zurkiewicz przyjmują, iż wiersz jest tłumaczeniem jakiegoś 
tekstu łacińskiego. Mazurkiewicz pisze między innymi: 
„(...) wiadomo tylko, że jest to wyrażenie łacińskie [tj. est 

solscy -  A.W.], najpewniej skopiowane z nieznanego orygi
nału, być może zbyt trudne do oddania w średniowiecznej 
polszczyźnie; ponieważ tłumacz zachował również łacińskie 
określenie »dei filium« (‘Syna Boga’), łatwe przecież do prze
łożenia, możemy przypuszczać, że pragnął w ten sposób 
utrzymać parę rymową. A zatem tajemnicze słowo »sols- 
cy[...]« winno się rymować z »filium«” ( M a z u rk i e w i c z ,  
1998, s. 161).



A czy nie prościej przyjąć, nie mając żadnych dowodów 
na to, że polski tekst jest tłumaczeniem, iż autor utworu 
po prostu znał łacinę i użył pary rymowej solstitium -  Dei 
filium głównie dla wyrażenia zjawiska przesilenia dnia 
z nocą (nie mającego w polszczyżnie nazwy), związanego 
w przypadku przesilenia 24 grudnia ze świętem Bożego 
Narodzenia? Ciągle zapomina się o dwujęzyczności kultury 
staropolskiej i o wielkiej roli poetów łacinników w kształ
towaniu gatunków i stylów poezji narodowej.

7. Słusznie ujednolica S. Urbańczyk formę 3. os. czasu 
teraźniejszego jeś-ci (u Korolki raz jeści, to znów jes(t)-ci, 
Mazurkiewicz: jest-ci oraz jeś-ci.

8. Potrzebną poprawką jest transkrypcja zapisu przestos 
panno jako: przez toż panno (S. Urbańczyk). M. Korolko 
proponuje przetoś panno, gdzie ś  nie jest partykułą, ale 
końcówką ruchomą 2. os. l.poj.; por. na przykład łaskiś 
pełna. Taka jednak transkrypcja jest od strony gramatycz- 
no-syntaktycznej nieuzasadniona (brak formy orzecznika).

Jak już wspomniałem, transliteracja, jaką za Kętrzyńskim 
wydrukował W. Nehring, jest jedynym zapisem tekstu. 
W związku z tym trzeba się w miarę możliwości wiernie 
tego zapisu trzymać. Ciągłe ulepszanie tekstu zaprowadzi
łoby nas daleko. Tekst ma miejsca niejasne i kilka usterek, 
nie różni się jednak pod tym względem zbytnio od innych 
tekstów, odbijających niekonsekwencje i braki pisowni z po
łowy XV wieku. Kwiatek czysty... powstał w tym czasie, 
czego dowodzi zarówno ortografia (na przykład oznacza
nie jeszcze niekonsekwentne przez y  miękkości), jak i wła
ściwości językowe: ściągnięte formy czasu przeszłego, mięk
kie postaci wyrazów sierce, wiesiele (w XVI wieku upo
wszechniły się czechizmy: serce, wesele).

Proponuję następującą lekturę omawianego tekstu:

Kwiatek czysty smutnego sierca
Kwiatek czysty smutnego sierca,
Ucieszenie, rodzaj dziewczy.



A czemu nam smutek,
Gdy ta Panna wiesiele 
A przerażeni skonaniu 
Wieczne ucieszenie?

Kwiatek biały jeś-ci lilija,
A  tej Pannie dzieją Maryja.

A  czemu nam smutek itd.

Kwiatek czyrwony -  roża zamorska 
A ta śliczna Panna -  królewna niebieska.

A czemu nam smutek itd.

Kwiatek zielony ten się przemienił,
A  ta śliczna Panna prosi Chrystusa za nami.

A  czemu nam smutek itd.

Kwiatek modry jeś-ci fijołek,
Ana nam skaziła piekielny zamek.

A  czemu nam smutek itd.

Kwiatek brunatny est solstitium 
W  noc nam porodziła Dei filium.

A czemu nam smutek itd.

Kwiatek czarny jeś-ci pokora,
Ona nas domieściła niebieskiego chora.

A  czemu nam smutek itd.

Przez toż Panno dla twej cudności 
Domieściż nas niebieskie radości.

A  czemu nam smutek itd.

2. Utwór nie wzbudził większego zainteresowania. Daw
niejsze opinie o Kwiatku czystym... są równie zdawkowe, 
co niepochlebne. Zdaniem M. B o b o w s k i e g o ,  „tekst ten 
uważamy za nieudaną próbę przekładu jakiejś pieśni łaciń



skiej. Liczne uszkodzenia i przekręcenia utrudniają niezmier
nie jego restytucję” (1893, s. 15). Również A. B r u c k n e r  
miał ujemne zdanie o tym utworze: „Kończymy [wybór 
pieśni -  A.W.] wierszem osobliwym, próbą (nieudaną) ale
gorii kwietnej” (oprać., 1923 s. 140). Walory utworu doce
nił dopiero S. Urbańczyk, pisząc o interesującej kompozy
cji i o symbolice kolorów, a także o wyjątkowości tekstu na 
tle innych tekstów średniowiecznych. Ale i ten badacz,
0 czym już była mowa, uważa, że Kwiatek... jest tłumacze
niem z języka łacińskiego, czego dowodzą:
-  niezbyt udany przekład 2. wersu zwrotki czwartej: zbyt 

długi wers, brak rymu czy asonansu;
-  pozostawienie łacińskich zakończeń w zwrotce szóstej ( est 

solstitium -  dei filium).
Pisze wprawdzie S. Urbańczyk, iż „nie ubliża pieśni, że 

jest przekładem” (1986, s. 431), ale mając do wyboru tekst 
oryginalny i przekład, zawsze wyżej cenić będziemy twór 
oryginalny.

Byłbym zdania, iż poszlaki łacińskie, acz prawdopodobne, 
są wątłe. Skoro do tej pory nie udało się wskazać łacińskie
go pierwowzoru, nic nie stoi na przeszkodzie, aby utwór ten 
traktować jako tekst oryginalny, polski. Tekstów takich 
znajdziemy trochę w literaturze średniowiecznej, w tym tak
że wśród tekstów maryjnych. Odrzucić tu też musimy po
wierzchowne uwagi dotyczące artyzmu w tym utworze. Jest 
to bowiem na tle poezji średniowiecznej utwór nietuzinkowy
1 interesujący nie tylko ze względu na symbolikę barw.

Kluczem do zrozumienia tej pieśni uczynimy najpierw nie 
symbolikę barw, ale informacje zawarte w zwrotce pierw
szej oraz w refrenie. Transkrypcja Korolki przyjmuje nastę
pujący układ interpunkcyjny pierwszej zwrotki:

Kwiatek czysty, smutnego sierca,
Ucieszenie, rodzaj dziewczy.

Korolko wyodrębnia tu 4 wypowiedzenia nominalne, 
które określają przymioty Matki Boskiej. Jest ona:



-  kwiatkiem czystoty panieńskiej (kwiatek czysty, rodzaj 
dziewczy),

-  istotą o smutnym siercu,
-  radością (ucieszeniem).

Zapis Kętrzyńskiego, w którym nie ma znaków inter
punkcyjnych, takiego podziału interpunkcyjno-syntaktycz- 
nego nie sugeruje. Możliwe są następujące odczytania:

1) wersja M. Ko rolki, cytowana wcześniej,
2) lekcja A. Brucknera i S. Urbańczyka, a także R. Ma

zurkiewicza:

Kwiatek czysty, smutnego sierca 
Ucieszenie, rodzaj dziewczy.

3) możliwość trzecia, nie brana dotąd pod uwagę:

Kwiatek czysty smutnego sierca,
Ucieszenie, rodzaj dziewczy.

4) możliwość czwarta, również nie brana pod uwagę:

Kwiatek czysty,
Smutnego sierca ucieszenie, 
rodzaj dziewczy

Najbardziej logiczna wydaje się wersja druga i czwarta. 
Jednakże: wersja druga (Bruckner, Urbańczyk) wprowadza 
przerzutnię, której średniowieczny wiersz składniowo-in- 
tonacyjny z niewielkimi wyjątkami, potwierdzającymi regu
łę, nie stosuje (zob. Os t ro wska ,  1967), natomiast wer
sja czwarta burzy układ dwuwersowy, formę dystychu, cha
rakterystyczną dla wszystkich kolejnych zwrotek pieśni. 
Z tych więc względów musimy odrzucić od razu obie te 
wersje. Wydaje się, iż wersja trzecia jest najbliższa orygi
nałowi i przynosi właściwą delimitację syntaktyczno-wer- 
syfikacyjną tej ważnej zwrotki, wprowadzającej główny 
temat pieśni. Zamiast dwu wypowiedzeń nominalnych 
wersu 1. (wersja Korolki) mamy jedno wypowiedzenie:



Kwiatek czysty smutnego sierca, w którym fraza: kwiatek 
czysty odnosi się do Matki Boskiej, a smutnego sierca do 
ludzi. Wers 2. rozwija dalej metaforę „kwiatek czysty” : 
Matka Boska jest radością ( ucieszeniem), którą sugeruje 
pojęcie kwiatka i jest rodzajem dziewczym, tzn. dziewicą, 
do której odnosi się epitet czysty. Matka Boska jest więc 
dla ludzi smutnych -  ucieszeniem. O tym, że fraza smut
nego sierca dotyczy ludzi, świadczy refren:

A czemu nam smutek,
Gdy ta Panna wiesiele

-n ie  pozostawiający najmniejszych wątpliwości co do jego 
związku z wersem 1. zwrotki pierwszej.

System nawiązań semantycznych (pionowych i linear
nych) między zwrotką pierwszą i refrenem, tj. dwoma klu
czowymi częściami utworu, przedstawia się następująco: 
zwrotka pierwsza: wers 1. Kwiatek czysty smutnego sierca-, 
wers 2. ucieszenie, rodzaj dziewczy refren: wers 1. A cze
mu nam smutek, wers 2. Gdy ta panna wiesiele-, itp.

Sens obu tych części, zwrotki i refrenu, można ująć 
następująco: Maria jest radością, wiesielem, pociechą dla 
ludzi smutnych, porażonych śmiercią, nie ma więc powo
du, aby się smucić (A czemu nam smutek...).

Wiersz więc kontrastuje silnie dwie treści:
-  Maryję, jeszcze nie nazwaną z imienia, ucieleśnienie ra

dości, nadziei i niewinności;
-  strapionych, porażonych śmiercią ludzi, nas -  modlących 

się...
Ten zasadniczy układ pragmatyczno-semantyczny tkwi 

i w pozostałych częściach utworu. Powtarzający się po każ
dej zwrotce refren nie jest mechanicznym powtórzeniem, 
ale składnikiem każdego kolejnego dystychu, przy czym ko
lejne zwrotki -  części utworu, stanowią rozwinięcie tema
tu pierwszego: motywu Maryi-kwiatka.

3. Dla odbiorcy współczesnego jest to utwór niejasny nie 
tylko ze względu na usterki czy niedopowiedzenia, ale także



symbolikę barw. Maria jest kwiatkiem czystym -  głosi 
pierwsza zwrotka. Kolejne zwrotki, od drugiej do siódmej, 
stanowią rozwinięcie metafory kwietnej, bardzo częstej 
w poezji maryjnej tego okresu. Nasz nieznany autor nie 
poszedł w ślady innych poetów maryjnych, stosujących tę 
metaforę w sposób konwencjonalny: rozwinął ją w sposób 
kunsztowny, tworząc cały poetycki bukiet. Samo przyrów
nanie kobiety do kwiatu wywodziło się z Pieśni nad pieśnia
mi, w Kwiatku czystym... idzie aż o 6 kwiatków: biały, 
czerwony, zielony, modry ( ‘niebieski’), brunatny ( ‘szkarłat
ny’) i czarny. R. Mazurkiewicz łączy siedem kwiatów wy
stępujących w tym utworze z ideą siedmiu radości Maryi,
o których mowa w innym utworze średniowiecznym i zwią
zek ten wydaje się w świetle podanych argumentów prze
konujący. Oczywiście, autor rozprawy bierze pod uwagę 
kwiatek czysty, symbolizujący dziewiczą naturę Maryi. 
Warto jednak dodać, iż ów kwiatek czysty stanowi w tym 
wierszu nie jeden z siedmiu kwiatów, wymienionych wcze
śniej, ale architemat, kwiat jakby nadrzędny, który będzie 
konkretyzowany w kolejnych zwrotkach. Zwrotka pierwsza, 
jak już wspomniałem, mówi ogólnie o Maryi jako kwiatku, 
zwrotki następne mają w stosunku do tej ogólnej metafo
ry charakter rozwijający i konkretyzujący. A więc kolejno:

1. Zwrotka druga wprowadza kwiatek biały, liliję, która 
symbolizowała niewinność. Kwiat ten pojawia się najczę
ściej w poezji maryjnej; w tej też zwrotce pada imię Mary
ja, dotąd przemilczane. Kwiatek biały -  lilija, nawiązuje 
wprost do motywu kwiatka czystego z pierwszej zwrotki.

2. Zwrotka trzecia wprowadza różę zamorską, kwiatek 
czerwony. Czerwień to kolor królewski, stąd użycie w wer
sie 2. tej zwrotki epitetu królewna niebieska (tzn. królew
na niebios). Ale róża zamorska to także symbol skończo
nego piękna, co w tej zwrotce określono epitetem śliczna. 
Zwrotka ta rozwija motyw kwiatka w innym aspekcie -  tym, 
który legł u źródła metaforycznego przyrównania kobiety 
do kwiatu w Pieśni nad pieśniami-, w aspekcie piękna fizycz



nego. Myli się S. Urbańczyk, twierdząc, iż kolor „czerwo
ny oznacza z pewnością miłość Boga” . Tak jest w innych 
utworach, między innymi w czeskiej pieśni średniowiecz
nej, na którą się Profesor powołuje, ale w omawianym 
utworze idzie z pewnością o inny sens symboliczny tego 
koloru. Myli się też Teresa M ic h a ło ws ka ,  pisząc w swym 
podręczniku Średniowiecze, iż „Czerwień, kojarzona 
z ogniem, krwią, płomiennym uczuciem, była w symbolice 
barw obciążana rozmaitymi znaczeniami (...). Czerwona 
róża była symbolem męczeństwa za wiarę” . Rzecz w tym, 
iż to wyjaśnienie (skądinąd słuszne) zupełnie niedostoso
wane jest do cytowanego przez nią ustępu z utworu. Po
dobnie jest w przypadku pozostałych symbolicznych kwiat
ków, tak na przykład kwiatek brunatny zdaniem autorki, 
„znamionuje skromność, ubóstwo i wyrzeczenie się świata” 
(1999, s. 431).

3. Zwrotka czwarta wprowadza kwiatek zielony, nie skon
kretyzowany bliżej, podobnie jak kwiatek czarny. „Chodzi 
tu chyba -  pisze S. U r b a ń c z y k  -  o nawrócenie i nadzieję 
na zbawienie” (1986, s. 431). Zielony to kolor nadziei i prze
miany, koresponduje on z pośrednictwem Marii Panny, 
wstawiającej się u Chrystusa za ludźmi. Ta zwrotka nawią
zuje do motywu „ucieszenia” ze zwrotki pierwszej i refre
nu; obszerny zestaw znaczeń symbolicznych związanych 
z tym kwiatkiem podaje R. Mazurkiewicz, jednakże trzeba 
brać pod uwagę kontekst całej zwrotki, a więc i wers 2. 
dystychu. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż wersy 1. oraz 
wersy 2. wszystkich kolejnych zwrotek -  dystychów są se
mantycznie z sobą powiązane, toteż cały problem dotyczy 
takiego odczytania symboliki kwietnej, kolorów, aby kore
spondowało ono z treścią następnego wersu.

4. Zwrotka piąta wprowadza kwiatek modry, fijołek, 
pierwszy raz użyty w pieśni maryjnej średniowiecznej. 
Zdaniem Urbańczyka, kolor modry, czyli niebieski, jest 
w tym utworze symbolem wierności (oznaczał też nadzieję 
zbawienia). Nic jednak nie sugeruje tu znaczenia „wier-



ność” . Wers 2. tej zwrotki mówi o pokonaniu piekielnych 
mocy (metaforyczny piekielny zamek). Kolor modry stano
wi tu symbol Nieba, świętości.

5. Zwrotka szósta mówi o kwiatku brunatnym, tj. kwiat
ku szkarłatnym, gdyż takie znaczenie miał w staropolsz- 
czyżnie wyraz brunatny Jest to kolor królewski, stanowi 
on aluzję do Maryi jako rodzicielki Syna Bożego.

6. Zwrotka siódma wprowadza kwiatek czarny, którego 
znaczenie zostaje określone jasno przez samego poetę: 
kwiatek czarny jeś-ci pokora. Pokora to atrybut Maryi 
Panny jako „służebnicy pańskiej” , a przy tym wysoko ce
niona w kulturze religijnej średniowiecza wartość moral
na, będąca warunkiem osiągnięcia wiecznego zbawienia, 
znalezienia się w niebieskim chorze. Ta zwrotka zarazem 
przygotowuje do właściwego odbioru zwrotki następnej, 
końcowej, w której jest zawarta prośba skierowana wprost 
do Maryi o wieczne zbawienie.

Czy można jeszcze inaczej odczytać symbolikę kwiatów 
i barw w tym utworze? Z pewnością tak, z symbolem bo
wiem wiąże się wieloznaczność. Trzeba jednak pamiętać, iż 
od strony semantycznej jest to tekst bardzo starannie 
skomponowany i przemyślany nawet w szczegółach. Zwróć
my na przykład uwagę, iż nasz symboliczny bukiet ułożo
ny jest bardzo porządnie: zaczyna go kwiatek biały, później 
niebieski, a kończy kwiatek czarny. G ra dac ja  wprowadza 
do tego utworu jeden z ważnych porządków naddanych, tak 
znaczących w przypadku tekstów symbolicznych.

Średniowieczne pieśni maryjne polskie wprowadzają dwa 
wizerunki Maryi:
-  wizerunek matki, przeważnie, choć nie zawsze, osoby

cierpiącej, występującej w motywach pasyjnych, por. na
przykład Posłuchajcie, bracia miła,

-  wizerunek panny.
Oba te wizerunki ulegają konwencjonalizacji, ale nie we 

wszystkich wypadkach, gdyż trafiają się ujęcia oryginalne, 
czego świadectwem wspomniany wcześniej utwór (zwany



też Żale Matki Bożej pod krzyżem) oraz analizowany wiersz, 
który nawiązuje do motywu Maryi -  panny, dziewicy, ob
darzonej nie tylko atrybutami boskości (wyrażają je dogma
ty maryjne), ale i przymiotami ziemskimi, o lirycznej pro
weniencji. Nic nie wiemy z przekazów Pisma Świętego, jaką 
była Maryja. Średniowiecze przypisuje jej wielką urodę, 
wdzięk, czar i elegancję gestu, widoczną w ówczesnej rzeź
bie. Jawi się nam w literaturze średniowiecznej Matka 
Boska jako kobieta skończenie piękna. Niektóre portrety 
literackie są bardzo dokładne w opisie jej urody:

(,..)brw i jej były dobrze podniesiony nad oczyma, wielmi cudne, 
czarne, nie barzo kosmate, ani długie, ani też ku sobie nad nosem 
nie barzo zeszłe, ale się były ścisły jeden włos na drugi, jakoby 
nadobnego obrazu malowanego.

Rozmyślanie przemyskie

Dla autora naszej pieśni Maryja jest przede wszystkim 
istotą piękną jak kwiat. Podobnie jest też w stylistycznie 
bardzo spokrewnionej pieśni XV-wiecznej Mocne Boskie ta- 
jemności, w której kwietna figura pojawia się aż czterokrot
nie, przynosząc między innymi takie oto emfatyczne i zgrab
ne zestawienia: Maryja miedzy kwiaty kwiat, przy czym 
nawet roża zamorska nie dorówna Maryi pięknością...

Z wierszami maryjnymi rozwijającymi motyw pięknej 
panny wiąże się wyraźna w obu utworach dbałość o arty
styczny wystrój utworu. Wszak utwory tego typu zastępo
wały do pewnego stopnia poezję liryczną, której brakło 
w polskim średniowieczu. Pod względem struktury wersy- 
fikacyjnej pieśń jest, jak już wspomniałem, d y s t y chem ,  
złożonym z 8 zwrotek, z nieregularnymi wersami (od 8 do 
14, jak w zwrotce drugiej, sylab). Owa nieregularność wer- 
syfikacyjna, przejawiająca się też w niedoskonałościach ry
mowania, przy bliższym jednak oglądzie bynajmniej nie jest 
przejawem niedostatków utworu jako niezbyt udolnego 
tłumaczenia. Przypomnijmy, iż średniowieczny poeta budu
je dość często wersy nieregularne, nie dbając o izosylabizm.



Wyodrębnia je bowiem na podstawie kryteriów syntaktycz- 
nych. Nieregularności w zakresie liczby sylab nie były tu istot
ne, podobnie jak i niezbyt dokładne rymy. Większość inter
pretatorów poezji średniowiecznej patrzy na nią oczyma 
badaczy poezji Kochanowskiego, przez pryzmat modeli wier
sza renesansowego. Dlatego przesadne akcentowanie rze
komego prymitywizmu utworów średniowiecznych. Wiersz 
średniowieczny, o czym pisała niejednokrotnie E. Ostrow
ska i A. Kulawik, jest tekstem kunsztownym, czego dowo
dzi nawet jego rzekomo „niedbała” struktura wersyfikacyj- 
na. W incypitowych wersach kolejnych zwrotek przeważa
ją wersy dziewięciosylabowe, natomiast wydłużenia wersów 
(11-14 sylab) występują w wersach 2. tych zwrotek. Ze 
strukturą zwrotek -  dystychów, kontrastuje czterowersowy re
fren, z krótkimi (6-7 sylab) wersami. Regularność struktur 
incipitowych wiąże się bezpośrednio z ich anaforyczno-ana- 
logiczną budową, akcentującą ciągłość motywu kwiatka.

Pod względem kompozycji wiersz analizowany składa się 
z 3 części:
-  wstępna zwrotka pierwsza wprowadza ogólnie motyw 

Maryi -  kwiatka;
-  zwrotki od drugiej do siódmej przynoszą rozwinięcie 

i wyszczególnienie motywu kwiatka i symboliki barw; 
zwrotki te zbudowane są na zasadzie paralelizmu;

-  końcowa zwrotka ósma stanowi apostrofę do Marii Pan
ny, z prośbą o jej wstawiennictwo.
Każdej części odpowiada inna budowa:

-  w części pierwszej występują struktury nominalne;
-  w części drugiej zwrotki są złożone z 2 zdań, którym od

powiada paralelizm 2 wątków: motyw kwiatka i koloru 
w wersach 1., motyw przymiotów Maryi (tzw. dogmatów 
maryjnych) w wersach 2.;

-  w części trzeciej występuje rozkaźnikowe wypowiedze
nie, wprowadzające po opisowo-refleksyjnych zdaniach 
siedmiu zwrotek formę wypowiedzi modlitewnej, osobo
wej.



Czterowersowy refren zbudowany jest na zasadzie kon
trastu semantycznego: smutek- wiesiele, skonanie -  wiecz
ne ucieszenie, a pod względem syntaktycznym nawiązuje 
swym nominalnym i abstrakcyjnym charakterem do wypo
wiedzeń zwrotki pierwszej. Refren odnosi się do „nas” i ma 
na celu uprzytomnienie modlącym się, czym jest dla nich 
Maryja. Końcowa zwrotka ósma pieśni nawiązuje do oso
bowej formy refrenu (tj. 1. os. l.mn.). Tego rodzaju refre
nu nie znajdziemy w innych pieśniach maryjnych. Nie jest 
też typowa forma dystychu. Wystąpiła ona (bodaj jedynie) 
w kolędzie Mesjasz, wierny Chrystus nasz.

Formalne cechy utworu, takie jak: forma dystychu (zwią
zana z paralelizmem dwu motywów), anaforyczne powtórze
nia, refrenizacja, nasuwają przypuszczenie, iż analizowany 
utwór spokrewniony jest blisko z poezją folkloru. Przeja
wem tego związku byłaby też symbolizacja oraz takie dro
biazgi, jak wprowadzenie fijołka i deminutywu kwiatek. Ale 
autor znał dobrze łacinę i wyrafinowane figury literackie, 
jak gradację semantyczną, widoczną nie tylko w układzie 
kolorów, ale i w treści poszczególnych wersów tyczących się 
Matki Boskiej. Wpierw pojawia się informacja, że panna ma 
na imię Maryja, potem, że jest piękna, a później następuje 
wyliczenie atrybutów duchowych i dogmatycznych.

Dopóki nie znajdzie się łaciński tekst, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby utwór ten, interesujący i bardzo poetyc
ki, znalazł właściwe miejsce w poezji naszego średniowie
cza, przede wszystkim w jej nurcie lirycznym, bardzo po
etyckim.



Rozmyślanie przemyskie

W okresie późnego gotyku mówi się o opozycji natura : 
świat symboli, którą style sztuki próbują pogodzić (por. 
rzeźbę Wita Stwosza). Jak pisze J. Kłębowski, „Zgodnie 
z przyjętym zwrotem, zakładającym słabnięcie idealizmu 
i narastanie naturalizmu, istnieje typologiczny ciąg od 
idealizmu (stylizacji, schematu) do naturalizmu (realizmu, 
pleromatu)” (K ł ębowsk i ,  1978, s. 260). Kłębowski wyod
rębnia trzy typy konfiguracji obu tendencji:
-  fragmenty naturalistyczne, całość oparta na podstawach 

idealistycznych,
-  dominacja naturalizmu, elementy nienaturalistyczne,
-  zespolenie obydwu formuł: naturalistycznej i nienatura- 

listycznej.
Wydaje się, iż wszystkie te trzy układy można znaleźć 

w tekstach literackich XV wieku, w poezji i prozie religij
nej, w poezji eschatologicznej typu De morte prologus 
i Skarga umierającego. W zasadzie badacze stosują w od
niesieniu do tej poezji terminy: „realizm”, „tendencje reali
styczne”, „styl realistyczny” , ze względu na specyficzne ob
ciążenie terminu „naturalizm”, jako prądu w literaturze 
schyłku XIX i początku XX wieku. I my będziemy mówić
o tendencjach realistycznych w literaturze XV wieku, wi
docznych w Żalach Matki Boskiej..., w De morte prologus 
czy w Rozmyślaniu przemyskim.

W obrębie pierwszej konfiguracji, kiedy to elementy 
realistyczne występują we fragmentach, w małych obraz
kach, scenkach, bystrych obserwacjach wprowadzających 
szczegóły obyczajowe i środowiskowe, można umieścić De 
morte prologus; w ramach drugiej: Posłuchajcie, bracia 
miła, utwór oparty na psychologicznie umotywowanych 
przeżyciach -  cierpieniach matki; w obrębie konfiguracji 
trzeciej, w której techniki realistyczne (czy może lepiej: rei-



styczne) zespoliły się ze światem duchowym, cudownym: 
Rozmyślanie przemyskie.

Ale casus Rozmyślań... jest szczególny i trzeba go bliżej 
omówić.

Jest to obszerny, wielogatunkowy tekst prozą. Jak powie
dział A. Bruckner, „pierwszy polski romans duchowny”, for
mułę tę przyjęli inni badacze, między innymi S. Vrtel-Wier- 
czyński. Pisał ten badacz: „Rozmyślanie -  to obszerna opo
wieść apokryficzna o Życiu Zbawiciela i Najświętszej 
Rodziny, pierwszy nasz romans duchowny, najciekawsza 
lektura z całego piśmiennictwa średniowiecznego. Kompi
lator -  redaktor z wielu korzystał ksiąg i opracowań: przede 
wszystkim ze słynnej Vita metrica (Vita gloriosa e Virgi- 
nis Mariae), z Comestora, czyli Monducatora, tj. Pożeracza 
ksiąg (.Historia scholastica), z ewangelij kanonicznych i róż
nych pasyj, czyli opisów Męki Pańskiej, i innych źródeł apo
kryficznych. Przejmował on stamtąd najrozmaitsze elemen
ty, ale nie niewolniczo; przystosowywał je do swoich celów, 
przerabiał, stylizował i układał w wielką oryginalną całość 
narracyjną i literacką, podzieloną na części i rozdziały” 
( V r t e l - W i e r c z y ń s k i ,  1959, s. XC).

W różnorodnych strukturach narracyjnych Rozmyślań... 
zwraca uwagę deskrypcja Marii i Jezusa. Problemem tym 
zajęła się szeroko D. O s t a s z e w s k a  w książce Postać w li
teraturze. Wizerunek staropolski (Katowice 2001). My 
zwrócimy baczniejszą uwagę na technikę stylistyczną bu
dowania wizerunku pięknej kobiety. Tę technikę wiążemy 
bowiem ze stylem rzeźby i malarstwa szerzącym się w Pol
sce (i w całej katolickiej Europie) na przełomie XIV i XV 
wieku. Styl ten określa A.M. Olszewski terminem „styl 
międzynarodowy” . Pisze między innymi: „Gotyk, którego 
fazę stanowił styl międzynarodowy, był stylem powszech
nym w skali europejskiej, a więc też «międzynarodowymi 
Jeśli jednak na przełomie stuleci XIV i XV (...) pewne zja
wiska określa się mianem międzynarodowego stylu w wyż
szym tego słowa znaczeniu, to dlatego, iż wielka liczba dzieł



malarstwa i rzeźby od Anglii i Portugalii po Polskę i Sied
miogród wykazuje tak bardzo zbliżone cechy, że nieraz, 
gdy mamy do czynienia z obiektem muzealnym o bliżej nie 
określonej proweniencji, niezwykle trudną sprawą staje 
się ustalenie pochodzenia zabytku” (O ls z ew sk i ,  1978, 
s. 273).

Otóż, styl międzynarodowy „cechuje przede wszystkim 
dążność do pięknej formy postaci ludzkiej, jej twarzy, do 
wytwornego gestu i pozy (...)” (O l szewsk i ,  1978, s. 273). 
W Polsce jest sporo zabytków z tego stylu, na przykład Ma
donna z Krużlowej, Madonna Toruńska (namalowana przez 
tzw. Mistrza Pięknych Madonn).

O stylu tym mówi się też „styl pięknych madonn” i „styl 
piękny” . Ikonografia powstała w kręgu tego stylu cechuje 
się nie tylko estetyzmem, ale i optymizmem, wdziękiem, 
subtelnością w traktowaniu postaci.

Wydaje się, że istnieją odpowiedniki literackie tego sty
lu. Idzie mi o opis Marii Panny w Rozmyślaniu przemyskim, 
a także w kazaniach Paterka.

A oto fragment Rozmyślania przemyskiego:

C z c i e n i e  o n a d o b n o ś c i  c i a ł a  b ł o g o s ł a w i o n e j  d z i e 
w i c e  M a r y j e j  i o j e j  d z i w n e j  k r a s i e  i n a d o b n e j ,  
a o s o b n o  o n a d o b n o ś c i  w y ł o ż e n i a  j e j  s t a wó w .

Podług tego jako Bog wszechmogący okrasił ją, dobrymi cnotami 
błogosławił, takież ją przyrodzoną nadobnością okrasił, iże jej ciało 
wieliką krasą uczcił, bo była ciała nadobnego i lubieżnego a dziw
no krasnego oblicza. Też była ani barzo wysoka ani barzo niska, 
ale [z] swego urodzenia wszytka była ucieszna; płeć jej ciała 
świętego była z rumianości biała a wielmi nadobna. Oczy jej świę
te białe naśliczne, podobne, barzo krasne, światłe i dziwno nadob
ne, weźrzenia lubieżnego, słodkiego a wielmi wiesiołego. Jej 
weźrzenie było barzo ciche, dobrotliwe, śmierne a barzo poczesne. 
Nigdy tego u niej nieuźrano, aby i tam i sam oczyma wierciadła, 
nigdy pyszno nie weźrała albo niełaskawie. Okrąg jej oczu około 
źrzenice jakoby drogiego jacynkta, takiego kamienia barwa albo 
zafirowa; źrenicę miała czarną, ale przeświatłą, bo ni jednego



zakału w jej źrzenicy nie było. Białość w oczu była jako mleko białe; 
powieki miała zdrowe przeze wszej zawady; włosy na powiekach 
były malutko wstoczony ani rzadkie ani gęste a teże długie ani 
mało wzniesione; brwi jej były dobrze podniesiony nad oczyma, 
wielmi cudne, czarne, nie barzo kosmate, ani długie, a też ku sobie 
nad nos nie barzo zeszłe, ale sie były ścisły jeden włos na drugi, 
jakoby nadobnego obraza malowanego. Usta jej rozkoszna była 
a barzo ucieszna, wsze słodkości i wsze chętności; wargi były ru- 
mione nie mięsiste, ale malutko odstawione. Zęby miała światłe, 
proste a wielmi czyste zawżdy, równe, gładkie, białe jako mleko. 
Podbrodek jej był nadobny, nie barzo okrągły, malutko pośrod 
rozdzielon. Nos miała prosty, mało pochylony, ani długi, ani ba
rzo krotki; nozdrze zawżdy czyste miała, nie szyrokie ani teże 
ciasne. Czeluści nie były miąsze ani cienkie, ani tłuste, ani chude, 
ale wielmi nadobne, białe a miedzy tym jako by rożanego kwiata 
ba[r]wa słączona. Lice jej świciło i było rumiane jako roża z liliją. 
Ciało jej było wysokie a nie szyrokie, zmarsku nijednego nie było 
na nim. Włosy jej święte były ruse albo żółte a zuściały sie, jako 
barwa tego kamienia topazyjon. Warkocz jej święty głowy wisiał 
aże na pas, zawżdy dobrze spleciony, uprawiony i sczosany. Tako 
jest dziewica Maryja wszystka krasna, wszytka nadobna. Jej święte 
oblicze było okraszono swą nadobnością i wszą krasą, bo nijedne
go niedostatku ku swemu ciału ni miała, ale wszytki dostatki miała 
ku swemu urodzeniu. Szyja była światła, nie tłusta, a też nie chuda 
ani krzywa, ale okrągła a podniesiona, a też nie było widzieć żył 
na jej świętej szyi. Ręce jej nadobne zawżdy czyste były; palce miała 
okrągłe a proste, dosyć długie, ani jedna krostka nie poruszyła. 
Paznokcie nigdy którą nieczystotą były pokalany a rumione jako 
roża. [W] poszciu dziewica Maryja była silno śmierna a barzo 
poczesna, bo nie była w poszciu barzo leniwa ani płocha, a też nic 
nie czyniła kwapiąc, ale wszystko [w] umiar. Poszłali albo chodzi
ła a słuszno poczestnie, podniowszy sie nadobnie a głowę malucz
ko schyliła jakoż jest podobno a posromnym, jeż niewiele swego 
czoła podnoszą albo ukazują. Ruszanie, poszcie, wszytko dziewice 
Maryje i jej wszystko postawienie było śmierne, nadobne a barzo 
pokorne, jej głos był znamienity, słodki, słuszny, rozkoszny a ba
rzo ucieszny.

Usta naświętsze miłe, rozkoszne, wesołe, wszelkiej słodkości 
napełnione.



Wargi czerwone a niejako otpieśniałe albo cieliste, tak iż niż
sza warga więcsza była niżli wyższa, a to barzo słusznie, co zna
mionuje mężność a wielką stałość.

Zęby jej były białe, proste, równe a czyste.
Podgarłek jej słuszny a w miarę niejako na czterzy grani, gdzie 

szedł niejaki dołek przez pośrzodek.
Szyja biała, jasna, nieotyła ani wyschła.
Ręce gołe a słuszne, palce niejako troszkę krzywe, co ślachci 

barzo długie, proste a gładkie.
Wszytko ciało dziwną boską mądrością sprawione.
Odzienie jako sukienkę miała z biała czerwona, płaszczyk ja

koby modry, tej barwy jako niebo jasne.
Chodzenie jej proste, słuszne a lekkie i mierne słusznie, cho

dząc głowę skłoniwszy jako panna sromieźliwa, pokorna a w koż- 
dym nie telko uczynku, ale w pomyśleniu czysta a rządna, męż
na, stała, złym sroga, dobrym lubieżna, na weźrzeniu dziw wiel
ki boży.

Głos jej milutki, głośny, słodki, wiesioły, tak iż rozlała się była 
łaska w uściech jej jako napisano w pselmiech.

Milczenie chowała, rzadko mówiła, aliż tego barzo była potrze
ba, co jest nam nauka.

Dziwnej cierpliwości, tak iż nigdy jej nie widziano rozgniewa
nej, nigdy się nie śmiała, prozno nie mówiła nigdy.

Cudnych obyczajow była, kożdemu swą osobliwością miła, co 
się rzadko przygadza.

Cyt. za: Średniowieczna proza polska, 1959, s. 134-137.

Cechą uderzającą tej deskrypcji jest jej niezwykła szcze
gółowość, nawet w opisie takich drobnych składników 
wizerunku jak rzęsy czy palce. Późniejsza literatura nie zna 
tak dokładnego studium urody kobiecej. Jedynie Paterek, 
prezentujący język i styl późnego średniowiecza, stworzył 
podobnie szczegółowy portret Marii, wydaje się jednak, że 
wzorował się na Rozmyślaniu.... Cecha druga to połącze
nie ideału duchowej doskonałości Marii z „wieliką krasą” 
cielesną. Jak pisze Ostaszewska, „wizerunek wyłania się 
wolno, jakby kreślony z bardzo bliskiej odległości” (Osta
szewska ,  2001, s. 34). Widzenie z bliska to znamienna 
właściwość średniowieczna. Cecha kolejna to częsta walo



ryzacja i całości wyglądu i opisywanych części ciała, por. 
na przykład określenia wielika krasa, ciało nadobne, kra
sne oblicze, wielmi nadobna, oczy: naśliczne, barzo krasne, 
dziwno nadobne, brwi: wielmi cudne. W opisie zwraca się 
uwagę na właściwe proporcje części ciała, z różnych cech 
dokonuje się wyboru tych, które są najbardziej cenione nie 
tylko ze względu na urodę, ale na przykład czystość kolo
ru, dobroć wejrzenia, czystość zębów. W deskrypcji uczest
niczą wyrażenia taksujące przez negację, na przykład: 
włosy na powiekach: ani rzadkie ani gęste, brwi: nie barzo 
kosmate, ani długie, a też ku sobie nad nos nie barzo zeszłe. 
Cecha kolejna to wplatanie, głównie w porównaniach, wy
rażeń dotyczących kwiatów oraz drogich kamieni: różany 
kwiat, roża, lilija, jacynkt, topazyjon. Poetyzmy z tego 
kręgu upowszechniała poezja maryjna, ale w prozie Rozmy
ślania... jest ich więcej.

Jest to też portret barwny Autor nie nadaje barwom 
symbolicznego znaczenia: stara się stworzyć portret wy
razisty, akcentujący te kolory, które współtworzyły ideał 
pięknej kobiety: czarne brwi, szafirowe źrenice oczu, bia
łe jak mleko zęby i białka oczu, rumiane wargi, żółte włosy
-  tj. ‘jasne’ . Opis akcentuje dość często brak w urodzie 
Marii różnych pospolitych defektów, takich jak zbyt wy
soki czy niski wzrost, zmarszczki, mięsistość warg, pla
my na oczach. Właściwie opis narasta w miarę wymienia
nia nie tylko właściwości pożądanych, pięknych, ale też 
wskutek negacji przywar, co w dużym stopniu urealnia 
wizerunek.

Opis z bliska zastosowany został także w odniesieniu do 
postaci Jezusa.

Jak wiadomo, ani Biblia ani Ewangelie nie zawierają opi
sów postaci. Apokryficzne deskrypcje stanowiły w tej mie
rze w literaturze średniowiecznej nowość, i nie zawsze były 
akceptowane. Źródłem deskrypcji były nie tylko opisy 
antyczne, ale bujna w kościele zachodnim ikonografia. 
W XV wieku, jak już wspomniałem, rozwija ona motyw i styl



pięknych madonn. Mogła też odegrać pewną rolę dworska 
poezja, głosząca kult pięknej kobiety.

W Polsce XV wieku brakło inspiracji świeckich, ale waż
ne jest to, że twórczość religijna, niewątpliwie dominująca 
i popularyzowana pod kątem szerszego kręgu odbiorców, 
sama wkracza w sferę tematów, ideałów, technik stylistycz
nych spoza obszaru sacrum, antycypując w tym zakresie 
różne gatunki i formy epickie oraz liryczne.



ROZDZIAŁ IV

W stronę realizmu i potoczności

Legenda o świętym Aleksym

Apokryfy tworzyły najbardziej narracyjny, literacki ga
tunek w obrębie literatury religijnej średniowiecza. Tek
sty nawiązujące wprost do Starego i Nowego Testamentu 
były niejako „skazane” na respektowanie świętych ksiąg, 
słowa Bożego. Apokryf otwierał pole fantazji, fikcji, arty
stycznej inwencji, przełamującej obowiązujące konwencje, 
przepisy, twarde zalecenia kościelne. Gatunek przyciągał 
mnichów, skrybów kościelnych, bakałarzy, kaznodziejów, 
którzy jak Paterek, chcieli poruszać wyobraźnię i wrażli
wość słuchaczy.

Apokryf nie należał do wysokich gatunków poezji i pro
zy religijnej, był raczej gatunkiem niskim, przeznaczonym 
do celów ludyczno-dydaktycznych, dla odbiorcy szerokie
go, niewykształconego. Aby przyciągnąć jego uwagę, au
torzy chętnie rozbudowywali sferę niezwykłych zdarzeń, 
cudów, równocześnie jednak gatunek ten wiązał się często 
i chętnie ze sferą idei i poglądów danych wspólnot zakon
nych czy Kościoła, jak to na przykład miało miejsce w przy
padku Legendy o świętym Aleksym, utworze głoszącym



ideał ascezy, ubóstwa, charytatywnej misji religijnej, a więc 
wartości, które były popularne w XV wieku.

Utwór ten zapisany w 1454 roku w rękopisie znajdują
cym się w kodeksie łacińskim budził znaczne zainteresowa
nie badaczy. Zdaniem S. Vrtela-Wierczyńskiego i W. Kurasz- 
kiewicza, jest to odpis „bardzo lichy; obfituje w błędy 
i omyłki, jak przestawienia lub opuszczenia liter (...), prze
kręcenia słów lub tekstu (...), zbędne powtórzenia wiersza 
(np. 58-59), włączenie glos do właściwego tekstu” (Polskie 
wierszowane legendy średniowieczne, 1962, s. 38). Wymie
nione usterki to jednak sprawa większości manuskryptów 
XV wieku. Ocena samego utworu budziła różne kontrower
sje. Zdaniem E. Ostrowskiej, „Legenda o św. Aleksym, jeden 
z niewielu polskich wierszy średniowiecznych przekazują
cych realia owoczesnego życia, zdobywa pilnych czytelników, 
wrażliwych na urodę utworu i wyczuwających niepełną jego 
komunikatywność” (Ost rowska,  1978, s. 112).

Nie całkiem podzielamy tę opinię. Jest to utwór nierów
ny, obok dobrych, ma też słabsze ustępy, jak choćby ten:

Był wysokiego rodu,
Nie miał po sobie żadnego płodu,
Więc-ci jęli Boga prosić,
Aby je tym darował,
Aby jim jedno plemię dał -  
Bog tych prośby wysłuchał.
A gdy się mu syn narodził,
Ten się w lepsze przygodził:
Więc mu zdziano Aleksy,
Ten był oćca barzo lepszy.

Tekst podaję za Chrestomatią staropolską (Wydra,  
Rzepka,  1995, s. 261). Rzecz nie w nieregularności wer- 
syfikacyjnej i niezbyt udanych rymach, ale w prozaicznym 
toku składniowym, z defektami w zakresie budowy grama
tycznej, por. Bog tych prośby wysłuchał || A gdy się mu 
syn narodził (syn się oczywiście urodził rodzicom Alekse



go), czy też z ciężkimi wyrażeniami, por. na przykład nie 
miał po sobie żadnego płodu.

Można powiedzieć, iż partie narracyjne, mało płynne i nie- 
dynamiczne, ustępują wyraźnie innym częściom, jak na przy
kład wstępowi, który Ostrowska określa słowem „śliczny” .

O Legendzie... pisano na ogół krytycznie. S. Vrtel-Wierczyń- 
ski pisał na przykład „Opowieść to sucha i bezbarwna; kom
piluje nieudolnie wzory zachodnioeuropejskie, przejmuje 
z nich główne elementy, motywy, sceny, szczegóły, które łą
czy i zestawia niemal mechanicznie” (Polskie wierszowane 
legendy średniowieczne, 1962, s. 39). Opinii tej przeciwsta
wiła się zdecydowanie E. O s t r o w s k a  (1978, s. 101-122), 
analizując bardzo dokładnie inwokację, w której znalazły się 
rzeczywiście nieznane gdzie indziej sformułowania przydaj ro
zumu k mej rzeczy | | me sierce bóstwem obleczy itd. Ale 
Ostrowska poprzestała właściwie na analizie wstępnej części 
tekstu, która miała niewątpliwie rodowód retoryczny i stano
wiła przykład apostrofy do Boga (tu: Męszyjasza, podaję formę 
za Os t rowską ,  1978, s. 102), która w utworach średnio
wiecznych stanowiła spetryfikowaną część tekstu. Można ją 
określić jako wstępną, rozwiniętą formułę metatekstową, a za
razem ramową. Tu nieznany poeta, znający różne, łacińskie, 
a może i niemieckie przekazy, okazał pewną biegłość i znajo
mość poetycko-retorycznego rzemiosła:

Ach, królu wieliki nasz,
coż ci dzieją Męszyjasz,
przydaj rozumu k mej rzeczy
me sierce bóstwem obleczy,
raczy mę mych grzechów pozbawić
bych mógł o twych śwętych prawić:
żywot jednego świętego,
coż miłował Boga swego.
cztę w jednych księgach o nim,
kto chce słuchać, ja  powiem
Cytuję transkrypcję E. Os t r o w s k i e j ,  1978,
s. 102.



Wydaje się, że autor Legendy..., wykształcony na łaciń
skich książkach retorycznych, z tą częścią tekstu poradził 
sobie dobrze i można się z Ostrowską zgodzić, że wykazał 
znaczną inwencję. Nie można tego jednak w żadnym przy
padku powiedzieć o frazach typu: lże był star dwadzieścia 
k temu cztyrzy lata (aż 13 sylab!) i kilkunastu innych, 
napisanych nieudolnym językiem. Tak na przykład, gdy 
autor nie umie znaleźć rymu, powtarza słowo tworzące rym:

To się niejedno dziejało 
Ale się często dziejało.

Surowe oceny Briicknera, Wierczyńskiego mają uzasad
nienie, przesadne jest twierdzenie E. O s t r o w s k i e j ,  iż 
Legendzie... dzieje się krzywda i że trzeba koniecznie się 
nią zająć na nowo (1978, s. 101).

Legenda o świętym Aleksym wymaga nowego opracowa
nia, ale z innych powodów, czysto językoznawczych. Idzie 
przede wszystkim o nową deszyfrację tekstu i objaśnienia 
jego składników. Podajmy tu przykład wersu; Zona ponym 
gyeko spita. W wydaniu Polskich wierszowanych legend 
średniowiecznych (1962) czytamy na stronie 129 komentarz 
do tego wersu: „Bobowski błędnie czytał zbita, Bruckner 
pozostawia niejasne spita, choć w objaśnieniu przyjmuje 
lekcję Bobowskiego. Wierczyński czytał: Żonę po nim, jego, 
spyta. Treść wiersza każe jednak czytać zgodnie z zapisem: 
żonę po nim jeko spyta. Tak czytał Wisłocki. Jest to zda
nie poboczne czasowe do głównego w wierszu poprzednim: 
Mać miała dosyć żałości. Prawdopodobnie mamy tu zmie
niony szyk wyrazów zamiast: Jeko żonę po nim spyta. 
W wersji łacińskiej mamy: Interrogata de sponso, ubi es- 
set. Zwrot pytać po nim powtarza się w wierszu 197: Więc 
się po nim pyt and’.

Autorzy Chrestomatii staropolskiej (zob. Wydra,  R z e p 
ka, 1995, s. 262) podają wersję.- Żonę po nim jeko spyta, 
przyjmując iż „Przypuszczalnie w rkps. brak dwóch wier



szy” , co tłumaczyłoby ów niepowiązany z kontekstem wers. 
Formę spyta przyjmuje M. Korolko, który w przypisie przy
puszcza: „spyta -  może pomyłka zam. »zbita«” (Ko ro lko ,  
1980, s. 195).

Podajemy tu transliterację fragmentu, w którym wystę
puje rzeczony wers (Wydra,  Rzepka,  1995, s. 262):

A oczecz wiza = |LoScz oital 
Imacz mijała doizycz zaloSczij 
Zona ponijm gyeko Spi = |ta

Należy ten ustęp transkrybować:

A ociec w żałośc[i] ostał,
I mać miała dosyć żałości,
Zona po nim jeko spita.

Wersy te dotyczą reakcji najbliższej rodziny Aleksego po 
jego nagłym wyjściu z dworu. Potoczne porównanie: Żona 
po nim jeko spita, dotyczy nie czasownika pytać (ten tu 
w ogóle nie ma sensu, żona Aleksego była wtajemniczona 
w plany swego dopiero co poślubionego męża), ale czasow
nik pić. Małżonka Aleksego zachowuje się po jego odejściu 
tak, jakby była pijana. W grę wchodzi potoczne porówna
nie: być jak pijany, zachowywać się jak pijany...

Wspomnieliśmy już o potoczności Legendy... Pierwsze 
zdanie: Żona po nim jeko spita, to jeden z sygnałów tej 
potoczności. Jest ich bardzo wiele, nie mniej niż w wierszu 
Słoty. A przecież Legenda... to tekst religijny i -  przynaj
mniej w większości zdań -  powinien dominować wysoki styl, 
właściwy większości religijnych utworów. Ale tak nie jest.

Potoczność płynie tu szeroką strugą. Tak na przykład 
bardzo częste są powtórzenia zaimków deiktycznych, po
wtórzenia niefunkcjonalne, wynikające z nieporadności 
w budowie tekstu:

A gdy się mu syn narodził,
Ten się w lepsze przygodził:



Więc mu zdziano Aleksy,
Ten był oćca barzo lepszy.

Ten więc służył Bogu rad.

Większość zdań Legendy... płynie dość bezładnym tokiem 
parataktycznym, imitującym sukcesywność narracyjną. 
Często w funkcji wskaźników nawiązania występują spój
niki a, por. na przykład:

A więc mu cesarz dziewkę,
A  papież ji s nią oddał.
A  w ten czas papieża miano

W obu fragmentach zwraca też uwagę częstotliwość 
spójnika więc.

Legendzie... poświęcono sporo uwagi. Prezentowała 
bowiem poezję apokryficzną i charakterystyczny pogląd na 
ideał świętości. Była też wierszem narracyjnym, epickim, 
który nie był zbyt częsty w literaturze polskojęzycznej i któ
ry do pewnego stopnia zastępował epikę rycerską, całko
wicie w poezji polskojęzycznej nieobecną. Jest to jednak 
tekst o niewielkich walorach artystycznych, pisany, nieza
leżnie od tego, czy w grę wchodzi narracja, czy dialog, 
jednakowym językiem potocznym. Autor nie próbuje nawet 
indywidualizować języka postaci. Jak to często bywa w nar
racjach potocznych, sporo tu wypowiedzeń wtrąconych, 
dodanych, „komentujących”, które opóźniają tok zdarzenio
wy i sprawiają wrażenie nieporadności.

De mor te prologus

1. Na polski tekst wpłynął dwunastowieczny utwór Dialo- 
gus mortis cum homine, utwór artystycznie bogaty. „W pierw-

10 Dzieje.



szych siedmiu zwrotkach maluje poeta bardzo plastycznie 
przerażający obraz śmierci, której postać przypomina roz
kładającego się trupa” ( P i r o ż yń ska ,  1966, s. 87). Części 
kolejne odnoszą się do wszechwładzy śmierci, której pod
lega wszystko, co żywe na ziemi. Bezpośrednim źródłem 
polskiego poematu był łaciński Dialogus magistri Polycar- 
pi cum Morte z połowy XIV wieku. Tekst ten miał charak
ter kompilacyjny, 25 zdań to cytaty z Biblii (czwarta część 
utworu), są też odniesienia do pism Ojców Kościoła i póź
niejszych autorów. Jak pisze C. P i r o ż y ń s k a ,  „Autor nie 
ograniczał się tylko do wykorzystania cudzych myśli, ale 
przejmował także sposób ich wypowiadania, słownictwo
i frazeologię” (1966, s. 107). W świetle badań tej autorki 
słownictwo łacińskiego utworu jest ubogie, z dominacją 
słów konkretnych, składnia mało spójna (uderza wręcz brak 
uporządkowania syntaktycznego). W świetle ustaleń ba
daczki między tekstem łacińskim a polskim utworem zacho
wują znaczne różnice.

Tekst łaciński napisany został prozą, tekst polski wier
szem. Tekst polski jest o wiele obszerniejszy (498 wersów). 
Tekst łaciński w zakresie kompozycji prezentuje pewien 
chaos; tekst polski, choć obszerny, wyraźną dążność do 
uporządkowania. Autor polski pominął znaczną część par
tii występujących w tekście łacińskim, niektóre z nich 
rozbudował, por. na przykład zestawienie odpowiadających 
sobie partii, jakie podaje T. M i c h a ł o w s k a  (1999, s. 518).

Ule audiens verba mortis ait Mistrz przemówił wielmi
skromnie:

cum cordis timore: „O mors, „Lęknąłem się, eż nic po mnie. 
quam potens videris, ąuomodo Ta mi rzecz barzo niemiła, 
video mulli parcere studes!” lieś mnie tako postraszyła;

By była co przykrego przemó
wiła,

Zerwałaby się we mnie każda
żyła;

Nagle by mię umorzyła



I duszę by wypędziła.
Proszę ciebie, ostęp mało,
Boć nie wiem, coś mi się [z]

stało:
Mgleję wszytek i bladzieję, 
Straciłem zdrowie i nadzieję, 
Rać rzucić od siebie kosę,
Ać swoją głowę podniosę!”

Zestawienie to jest charakterystyczne i dla innych czę
ści. Autor polskiego tekstu traktuje tekst łaciński jako 
rodzaj scenariusza, który na potrzeby inscenizacji trzeba 
gruntownie przerobić. Przeróbki idą w kierunku konkre
tyzacji ogólnych informacji tekstu -  scenariusza, prze
kształcenia ich pod kątem dialogu żywego, charakteryzu
jącego postać mówiącą, w tym przypadku mistrza Polikar
pa. W tekście autentycznym jest on postacią nijaką, służącą 
zadawaniu niezbyt uporządkowanych pytań; w tekście 
polskim prezentuje postać -  partnera dialogu, który wypo
wiada w sposób nieśmiały, pokorny, bardzo grzeczny nie 
tylko swoje pytania, ale i kwestie wyrażające doznania, 
przeżycia, z dominującym uczuciem lęku. Prezentuje on 
przy tym wypowiedź utrzymaną w tonie godnym jego za
wodu: Polikarp jest mędrcem, mistrzem, związanym ze 
środowiskiem uniwersyteckim, mówi więc językiem pełnym 
ogłady i kultury. Tworzy zatem pod tym względem kontrast 
ze Śmiercią, której wypowiedzi utrzymane są w innym 
stylu. Zwracano uwagę na energiczność, zamaszystość, 
szorstkość tej postaci i jej miejscami dosadny, ekspresyw- 
ny, plastyczny język. To prawda, ale Śmierć mówi różnymi 
stylami. Niekiedy dostosowuje się do mowy Mistrza i wte
dy wprowadza pewne elementy związane z jego zawodem, 
jak w przypadku ustępu:

Mow se mną, ubogi żaku,
Nie boj się dziś mojej szkoły,
Nie dam ci czyść epistoły.



Tekst łaciński ma charakter retoryczny, polski imituje 
wyraźnie dyskurs potoczny, starając się przy tym osadzić 
rozmowę w konkretnej scenerii i sytuacji. Podobnie jak 
w rzeczywistości, wypowiedzi wpływają na przebieg rozmo
wy i na rozmówców. Dotyczy to nie tylko Polikarpa, ale 
także Śmierci, która raz jest bardziej cierpliwa, nawet 
łagodna, innym razem gniewna i groźna, jeszcze innym 
kpiąca i żartobliwa... Można powiedzieć, iż autor polskie
go tekstu, imitując pewne zachowania i typy wypowiedzi 
dąży do tego, aby alegoryczne postaci dialogu nabrały ru
mieńców życia. Dlatego Śmierć występuje w różnych wcie
leniach, jest istotą spersonifikowaną. Inne jej wcielenia, 
pisarskie kreacje to: istota pouczająca, kaznodziejska, po
dejmująca dywagacje na temat złych i dobrych ludzi, zapra
cowana robotnica, por. na przykład:

Mow ze mną, boć mam działo,
Gdyć się ze mną mówić chciało;
Widzisz, iżem ci robotnica

-  ale główne wcielenie, wielokrotnie demonstrowane w wy
powiedziach, to rola kata, wykonującego z pewną lubością
i okrucieństwem swą pracę:

Morzę na wschód, na południe,
A umiem to działo cudnie;
Ot połnocy do zachodu 
Chodzę nie pytając brodu.
Toć me nawięcsze wesele,
Gdy mam morzyć żywych wiele.

Kolejną cechą bohaterki jest nie tylko jej wszechwładza, 
ale napawanie się władzą. Mors występuje często w roli 
pana wszelkiego stworzenia, władcy, któremu przynosi 
zadowolenie popisywanie się swą mocą, chytrością, zręcz
nością i widokiem istot przerażonych. Wiele obrazów zada
wania śmierci budowanych jest na czasownikach w formie 
czasu przyszłego:



Wszytki zdradźce i lifniki 
Zostawię je nieboszczyki.
Karczmarze, co źle piwa dają,
Nieczęsto na mię wspominają;
Jako swe miechy natkają,
W  ten czas mą kosę poznają;
Kiedy nawiedzą mą szkołę,
Będę jem lać w gardło smołę.
Jedno się poruszę,
Wszytki nagle zdawić muszę.

Forma futurum nabiera w tekście szczególnego znacze
nia: nie znającej litości śmierci sprawia wielką przyjemność 
myśl o przyszłych „pracach” .

W świetle analiz Pirożyńskiej do licznych innowacji pol
skiego tekstu należą między innymi „inwokacja do Boga, 
wezwanie do ludzi, aby z uwagą wysłuchali opowieści
o okrucieństwie i potędze śmierci (w. 1-18), wywód o po
chodzeniu śmierci (w. 113-144), targi mistrza o życie, chęć 
przekupienia śmierci i jej nieustępliwość (w. 145-156), py
tanie Polikarpa, co stanie się ze śmiercią, gdy wszyscy umrą 
(w. 241-265), wreszcie ostra krytyka duchowieństwa i jak
by dla kontrastu dodany ustęp o świętych niewiastach, które 
w sposób godny podziwu zniosły męczeństwo (w. 357-498)” 
( P i r o ż yń sk a ,  1966, s. 118-119).

2. Teksty związane z motywem śmierci miały często 
wspólną właściwość: koncentrację wyrażeń wokół określo
nych bloków semantycznych. W De morte prologus polski 
autor wyraźnie dąży do stworzenia wizji nadmiaru, koncen
trując się wokół:
-  wyglądu śmierci,
-  jej atrybutów,
-  sposobów zadawania śmierci, uśmiercania,
-  zakresu jej władzy, rozciągającej się na wszystko, co żyje... 

W obrębie tego motywu miejsce centralne w semantyce
utworu zawiera blok: sposoby uśmiercania. Zwrócił na to



uwagę M. Włodarski, pisząc, iż „uderzająca jest giętkość 
wysłowienia i bogaty zasób wyrazów bliskoznacznych; szcze
gólnie daje się to zauważyć przy synonimach określających 
«zadawanie śmierci« (...)” (W łod a r s k i ,  1997, s. LVIII). 
Chcielibyśmy sprawę tę rozwinąć i bardziej uszczegółowić.

Najczęściej powtarzanym wyrazem z tego kręgu jest 
czasownik morzyć. Występuje on (wraz z formą umorzyć)
11 razy, wyrażenie: zbawić żywota -  6 razy, dawić || zda- 
wić -  4, posiekać -  5 razy, siec -  5 razy, utnąć || zetnąć 
(szyję) -  3 razy, uciąć, ścinać -  po 1 raz (czasowniki siekać, 
ścinać wiążą się z narzędziem śmierci: kosą). Ale widoczny 
jest wysiłek, aby wprowadzić synonimy dotyczące uśmier
cania w sposób nieseryjny -  stąd też czasowniki i wyraże
nia typu: udusić, zabić, zabijać, o biesić, wieszać, zaniszczyć 
(w żywocie), pokęsać ‘pogryźć’, wbić na krzyż, złamać ko
ści, potracić (bidzie), łupić, smyć, podgolić ‘podciąć gardło’, 
kazić, wydłobić ‘wydusić’, lać w gardło smołę, semknąć 
(koronę), złamać kości, potrzepać, pogniatać. Zwraca uwa
gę duża liczba obrazowych wypowiedzeń frazeologicznych: 
dzirżeć kosę na rejestrze, pląsać z kosą, każdemu zgodzi 
kosa, kosa potraci, pobrać k sobie, stawiać wszytko na 
sparzę (por. spara ‘przyrząd do łowienia ptaków’), wezdrzeć 
nogą ‘umrzeć’, ju ż  ci zgotowana deszczka ‘mary’, zadać wie- 
likie smętki, wypędzać duszę, wypędzać krzeszki ‘patroszyć’, 
dać na ofierę czartom, wziąć do swego dwora, być w je j  (tj. 
śmierci) szkole, dać za szyję poczpułę ‘uderzyć w kark’...

Ciekawe, że nie występuje w wypowiedziach Śmierci cza
sownik mordować. Znał go autor, skoro użył go w formie 
nieosobowej, mówiąc o torturach zadawanych (przez ludzi!) 
kobietom. Zacytujmy ten fragment:

MORS
respondit

Azaś nie czytał świętych żywota,
Co mieli ciężkie kłopoty?
Jako panny mordowano,
Sieczono i biczowano,



Nago zwłoczono, ciało ż[ż]ono
I pirsi rzezano -
Potem do ciemnice wiedziono,
Niektóre głodem morzono,
Potem w powrozie wodzono,
Okrutnemi dręcząc mękami,
Targano je osękami.
Ja się temu dziwowała,

Odnosi się on do motywu tortur zadawanym świętym. 
Autor próbował tu odróżnić działanie śmierci jako kata 
wykonującego karę z woli Boga od torturowania i uśmier
cania ludzi przez ludzi. Śmierć jest okrutna, ale morzy ona 
wszystkich ludzi, bez wyjątku, jest w tym w pewien sposób 
sprawiedliwa. Sposoby odbierania życia są, jak widać z po
danego wykazu, urozmaicone, ale mimo wszystko nie 
polegają one na zadawaniu tortur. Śmierć siecze przez 
lutości, ale nie morduje, męczy. Dlatego też w poincie, koń
cowej części, którą na podstawie tłumaczenia ruskiego 
z XVI wieku, napisał J. Łoś, nieoczekiwany passus. Na py
tanie Polikarpa, co będzie robić śmierć po Sądzie Ostatecz
nym, ta odpowiada:

Ten, kto ma rozum stateczny,
Wie, iż Bog jest żywot wieczny:
A  przeto gdzie Kryst króluje,
Tamo już Śmirć nie panuje.
Gdy Bog będzie grzeszne sędzić,
Ja je mam do piekła pędzić,
A  kiedy już w piekle siędą,
Wielkie męki cirzpieć będą,
Gdy je tako będą męczyć,
Oni do mnie będą jęczeć:
„Prosim, by nas umorzyła
I z mąk takich wybawiła”.
A  ja mam się w ten czas chronić;
Nie mam jich ot męki bronić.



Gorszą rzeczą od śmierci są męczarnie. Poddani im w pie
kle grzesznicy będą tęsknić... za śmiercią. Jak pisze 
M. W ło d a r s k i ,  jest to „przerażająca wizja Śmierci bez
czynnej wówczas, gdy potępieni będą jej pożądać (przewrot
na konsekwencja w ukazywaniu Śmierci okrutnej)” (1997, 
s. 66).

Wydaje się jednak, iż w De morte prologus okrucieństwo 
nie jest istotnym składnikiem wizji Śmierci. Autor wyka
zuje w tej mierze duży umiar: nie chce tworzyć obrazów 
zadawania śmierci okrutnej. Tworzy raczej krótkie żarto- 
bliwo-komiczne obrazki. Jak pisze M. W ło d a r s k i :  „Roz
bawienie budzi obraz Śmierci skaczącej przez chłopskie pło
ty w pogoni za ptactwem. Śmierci wciskającej się w lisie 
jamy i wybierającej z dziupli kuny i wiewiórki, skubiącej 
pierze z gęsi. Postać Kostuchy jest ruchliwa, zamaszysta, 
pełna energii i temperamentu” (1977, s. LVI).

Tekst zawiera motywy turpistyczne, ale kumulują się one 
w dwu fragmentach: w opisie śmierci i w cytowanym ustę
pie dotyczącym torturowanych kobiet.

Obraz śmierci to jeden z najczęściej cytowanych fragmen
tów utworu, ale czy najlepiej rozpoznanych?

W polskiej literaturze średniowiecznej jest zaledwie kilka 
portretów. Deskrypcja postaci, przy dominacji retoryki i dy
daktyki, a więc form komentarza, nie stanowiła jej ważnych 
składników; mało jest w ogóle, przy nieobecności prawdzi
wej epiki rycerskiej, partii narracyjnych. Kraj dzielnych 
obrońców, broniących właściwie ciągle swej suwerenności, 
nie miał literatury rycerskiej, przygodowej, wojennej. Wie
my, iż łaciński pierwowzór naszego utworu właściwie opisu 
nie miał. Porównajmy za Pirożyńską teksty.

Tekst łaciński 
red. I

(...) apparuit imago valde la- 
mentabilis, cincta lintheo, 
tota pallida et miserabi-

Tekst polski

Uźrzał człowieka nagiego 
Przyrodzenia niewieściego, 
Obraza wielmi skaradego,



lis, tenens in manu fal- 
castrum horribile.

zdanie 4

... apparuit imago terribilis 
et lamentabilis, cincta ad 
lumbos lintheo et omnes morbos 
creaturarum in vase ferreo 
portans in sinistro brachio 
et tota existens pallida 
et in manibus tenens fal- 
castrum horribile, coram se 
habens celum apertum et

retro se infernum et ad 
dexteram purgatorium et ad 
partem sinistram limbum 
puerorum et monumenta 
tocius mundi aperta.

zdanie 3.

Łoktuszą przepasanego.
Chuda, blada, żółte lice 
Łszczy się jako miednica; 
Upadł ci jej koniec nosa,
Z oczu płynie krwawa rosa; 
Przewiązała głowę chustą, 
Jako samojedź krzywousta; 
Nie było w arg u jej gęby, 
Poziewając skrżyta zęby;
Miece oczy zawracając,
Groźną kosę w ręku mając; 
Goła głowa, przykra mowa,
Ze wszech stron skarada

postawa -  
Wypięła żebra i kości 
Groźno siecze bez lutości. 
Mistrz widząc skarady,
Żółte oczy, żywot blady, 
Groźno się tego przelęknął.

w. 25-45.

Przypuszcza się, że polski poeta znał siedemnastowiecz
ny Dialogus mortis cum hominę, gdzie jest opis, ale prze
cież i on ma odmienny charakter, ciągle się w nim mówi
o strasznym wyglądzie śmierci, realia pokazują się w zwrot
ce siódmej:

In visu es horribilis 
tristisąue statura 

In toto tuo corpore 
es macies obscura 

zwrotka 1.

(...)
Nam habes mentmu horridum  

et horrendum narem.
zwrotka 3.

(...)
Quare sic horribillis 

deformis et exsistis,



Tuusque intuitus 
exstat valde tristis?

Capitis calvitie 
et membris inhonestis 

lam inspectis timeo, 
ne seąuatur pestis.

zwrotka 5.

(...)
Es dentatus turpiter 

et labellis cares oris 
Olent tua guttura 

plenissima foetoris,
Circumdatus es vermibus 

intus atąue foris.
zwrotka 7.

Wątpię, czy poeta polski znał ten tekst. Poszedł innym 
śladem, być może ikonograficznym, ale zawierzył też swo
jej wyobraźni. Opis koncentruje się na twarzy: lice, nos, 
oczy, wargi, gęba, zęby. O ciele nie mówi się wiele, jest 
przepasane łoktuszą (chustą), chude, blade, z bladym brzu
chem, z wypiętymi żebrami i kośćmi. Nie jest to jednak 
szkielet, skoro mowa o przyrodzeniu niewieścim, bladym 
kolorze skóry, chudości.

Opis skarady jest uporządkowany. Najpierw ogólna na
zwa: człowiek (nagi), potem dookreślenie: niewiasta, dalej: 
ocena wyglądu (obraz wielmi skarady) i szczegół ubioru: 
chusta. Potem przychodzi rzeczywiście turpistyczny opis 
twarzy, z drastycznymi szczegółami, choć i tu obecne są 
składniki groteskowe: poziewając skrżyła zęby, żółte lice 
łszczy się jako miednica. I widać też ład opisu od partii 
górnych twarzy do zębów.

Autor polskiego tekstu chciał nie tylko stworzyć wizję 
szkaradną i tchnącą grozą, ale obraz widziany z bardzo 
bliska, z najbardziej rzucającymi się szczegółami, które 
materializują zjawę. Śmierć z De morte prologus nie tylko 
zabija, ale straszy, i to po zabiciu:



Każdemu się tak ukażę,
Gdy go żywota zbawię.

Motyw zadawania strachu swym ofiarom przewija się 
przez cały utwór, aż do końca, kiedy to śmierć opuszcza swe 
ofiary, nie chcąc skrócić im mąk piekielnych. Motyw ten 
wiąże się spójnie z arcytematem De morte prologus, jakim 
jest wszechwładza śmierci nad światem istot żywych oraz 
jej szczególna gorliwość w odniesieniu do ludzi złych. 
Temat ten został wyłożony wprost w prologu:

(...)
Wszytcy ludzie posłuchajcie,
Okrutność śmirci pozna[j]cie!
Wy, co jej nizacz nie macie,
Przy skonaniu ją  poznacie.
Bądź to stary albo młody,
Żądny nie udzie śmiertelnej szkody;
Kogokoli śmierć udusi,
Każdy w jej szkole być musi;
Dziwno się swym żakom stawi,
Każdego żywota zbawi.

Tekst Rozmowy... ma być egzemplifikacją tego przesła
nia do odbiorców, p r z yk ła dem ,  jak mówi autor, nawią
zując do poetyki exemplum, wykorzystywanej nie tylko 
w homiletyce, ale właściwie w całej literaturze ówczesnej, 
np. w poezji hagiograficznej i apokryficznej.

Gdyby można wybrać typowe zdania tego tekstu, byłaby 
nim wypowiedź:

Morzę na wschód, na południe 
(...)
Morzę wszytko ludzskie plemię:
Morzę mądre i też wiły 
(...)
I chorego, i zdrowego,
Zbawię żywota każdego;



Lubo stary, lubo młody,
Każdemu ma kosa zgodzi;
Bądź ubodzy bądź bogaci,
Szwytki ma kosa potraci.

Są to zdania modelowe dla całości tekstu:
1) parataktyczny ciąg zdań krótkich i jednokrotnie zło

żonych,
2) w ich obrębie zdania pojedyncze, w których:

a) najpierw występuje czasownik, na przykład morzyć 
w 1. os. l.poj., potem wyliczenie dopełnień bliższych tego 
czasownika,

b) wpierw nazwy przedstawicieli stanów i zawodów, 
ułożone w pary szeregowego podmiotu lub dopełnienia, 
a na końcu orzeczenie, które może też wystąpić w inci- 
picie wersu następnego.
Zdania te występują wymiennie, a wewnętrzny ich szyk 

jest taki, iż człony semantycznie ważne zajmują miejsce 
w incipicie lub klauzuli. Nazwy przedstawicieli grup ludz
kich lub nazwy zwierząt bardzo często występują osobno, 
jak pisze E. Os t ro w ska ,  „z każdą nazwą łączy autor for
mę osobową czasownika. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy 
się czasownik powtarza: w lisie jamy łażę, wszytki liszki 
w zdrowiu każę; za kunami łażg’ (1978, s. 173). Czemu to 
służy? Idzie przede wszystkim o przełamanie monotonii 
figury wyliczenia, która dominuje w tekście. Autor indywi
dualizuje niejako poszczególne składniki wchodzące w ob
ręb tej figury. W ten sposób poszczególne zdania równe 
wersom układają się w ciąg małych obrazków typu:

Ja dawię gronostaje
I wiewiórkam się dostaje;
Jać też kosą siekę wilki.
Sarny łapam drugiej filki.

Ale jest też inny powód zastosowania takiej techniki 
werbalizacyjnej: dynamizacja szeregów wyliczeniowych



osiągana dzięki częstemu użyciu czasownika (niemal jest 
tak, iż jeden wers -  jeden czasownik, lub dwa wersy -  cza
sownik), a ponieważ są to czasowniki ruchu, i to czasow
niki konkretne, działania śmierci dają wrażenie nieustają
cych i niezmordowanych pogoni za ofiarami. Śmierć ani na 
chwilę nie odpoczywa, jest, jak sama mówi, ciągle robot
nicą, wymyślającą i stosującą różne sposoby zabijania.

Autor nie przeciąża zdań ilością członów, wyjąwszy drob
ne partie dywagacyjne. Włodarski obliczył, iż na 498 wer
sów jest aż 377 ośmiozgłoskowców (czyli 76% całego utwo
ru). Aczkolwiek są i wersy dłuższe, to ciążenie w stronę 
ośmiozgłoskowca wynika ze świadomej tendencji posługi
wania się zdaniami krótkimi. Zdania te następują jedne po 
drugich, wprowadzając czynnik ekspresywności i ruchu.

Wzrasta też stopień dynamizacji na skutek częstego sto
sowania wyliczeń kontrastowych i zestawień typu: jedny  
wieszam, drugie ścinam. Kontrastowe zestawienia przed
stawicieli „ludzkiego plemienia” : ubodzy i bogaci; i chore
go  i zdrowego; mądre i wiły, dziewki, chłopce mają tę 
zaletę, iż ogarniają z określonego punktu widzenia (zamoż
ność, zdrowie, płeć...) całą ludzkość, egzemplifikując zara
zem w sposób konkretny podziały międzyludzkie.

Wielokrotnie kładzie autor nacisk na fakt, że władzy 
śmierci podlegają wszyscy, bez wyjątku. Aby tę prawdę 
wyrazić, stosuje nie tylko banalne środki -  zaimki zbioro
we: wsze, wszytko, wszyscy, wszytki, szwytki (wszystkie 
możliwe warianty!), każdy, kogokoli, żądny +  nie + czasow
nik (się nie skryje żądny), nikt + nie + czasownik (nikt nie 
uciecze), ale używa też bardziej wyszukanych wyrażeń, na 
przykład okoliczników miejsca, stanowiących strony świa
ta: Morzę na wschód, na południe, oraz okoliczniki czasu: 
Morzę we dnie i w nocy. Okoliczniki te intensyfikują wizję 
działalności śmierci. Wprowadza też poeta oryginalne środ
ki metaforyczne, na przykład wszytki na swej stawiam spa
rzę (tj. chwytam w pułapkę, por. spara ‘przyrząd do łowie
nia ptaków’), chcę ich tysiąc pokęsać.



3. Kim był autor De morte prologus? Pewne informacje 
zawarte są w tekście, choć autor nie wprowadza nawet 
w prologu jakichś informacji o sobie. Przypuszcza się, że 
był mnichem, bo sporo mówi o złych i dobrych mnichach, 
a tych ostatnich traktuje z wyraźną sympatią. Pewne wła
ściwości językowe wskazują, że znał się na myślistwie. 
A z całą pewnością znał łacinę. Krytykując inne stany,
0 szlachcie wypowiada się tak:

Szlachcicom bierzę szypy, tulce,
A  ostawiam je w jenej koszulce.

Parokrotnie używa wyrazu żak, ale z pewną sympatią, 
nazywając żaków -  nieborakami. Był prawdopodobnie z po
chodzenia szlachcicem, był studentem, pewnie krakowskiej 
akademii. Został mnichem, chyba zwykłym, gdyż sarka
stycznie mówi o klasztornych dostojnikach (zob. wersy 
468-480). Z pewną zajadłością potraktowany tu został opat:

Z opata sejmę kapicę,
Dam komu na nogawicę;
Z kaplerza będą pilśnianki,
Suknia będzie pachołkom na lanki;
Odejmę mu torłop kuni,
A  nie wiem, gdzie się okuni;
Odejmę mu kożuch lisi
1 płaszcz, co nazbyt wisi;
Koniecznie mu sejmę infułę
I dam za szyję poczpułę.

Takich fragmentów nie jest dużo. Dokładność, z jaką 
Śmierć rozbiera opata i zdziera z niego infułę, dając ude
rzenie w kark, dowodzi, iż nasz autor -  mnich, nie miał 
najlepszych stosunków z przełożonym zakonu.

W utworze brak jest dywagacji metafizycznych i teolo
gicznych. Brak też intelektualnych dygresji nad marnością 
świata. Nie przywołuje się tu refleksji i wskazań Ojców



Kościoła. De morte prologus przedstawia wyraźnie plebej- 
ską wizję rzeczywistości, rysując satyryczne charakterysty
ki środowisk ludzi bogatych i bogacących się kosztem in
nych. Demonstrowana jest w polskim utworze teza, iż 
wszyscy wobec śmierci są równi. Sposób, w jaki autor ilu
struje tę tezę, dowodzi, iż patrzył na świat oczami mnicha
-  nieboraka, ale bystrego obserwatora.

Z tekstem tym różni badacze wiązali następujące style: 
T. Skubalanka -  styl potoczny, styl linearny -  E. Ostrow
ska, styl realistyczny (liczni komentatorzy), piszący te 
słowa -  styl satyryczny. Tę listę można uzupełnić, wskazu
jąc na symptomy stylu turpistycznego, którego początki są 
w Polsce średniowiecznej i wiążą się z XV wiekiem. Wszyst
kie wymienione style występują w De morte prologus nie 
na zasadzie różnych propozycji, ale wzajemnego uzupełnia
nia się, a ich źródłem jest zasada decorum, zasada, którą 
znały poetyki średniowieczne.

Najważniejszy wydaje się tu s ty l  r ea l i s t yc zny ,  który 
wspiera się silnie potocznością, plastycznością, trafnością 
obserwacji, słownictwem konkretnym nazywającym realia 
ówczesnego życia, jasnością składni... O stylu tym mówi się 
często w kontekście poezji i prozy XV wieku. Łączą się 
z nim tendencje do zeświecczenia obrazu świata i tematów 
utworów, poszukiwanie motywacji psychologicznych 
w przedstawianiu postaci (Posłuchajcie, bracia miła...). 
Jeszcze daleko tu do renesansu, ale realistyczne tendencje 
połączone z motywami religijnymi i eschatologicznymi 
wkraczają w sferę profanum i codzienności, także w sferę 
humanistycznych wartości, takich jak miłość. Styl reali
styczny XV wieku wprowadza pewne składniki mimetycz- 
ne, widoczne na przykład w językowych właściwościach wy
powiedzi mistrza Polikarpa. Wydaje się, iż linearność, o któ
rej pisała Ostrowska, to właściwość, która zadomowi się na 
dobre w polskiej poezji XVI i XVII wieku. Nie wydaje mi się 
jednak trafna sugestia Ostrowskiej, iż linearność wiąże się 
w De morte... ze statycznością. Jest inaczej. To właśnie au



tor tego utworu stara się o przełamanie statyczności, jaką 
niosły z sobą wyliczenia. Wyraźnie zabiega o dynamiczność 
formy przekazu, wprowadzając ruch do werbalnej struktury 
tekstu. Zabiega też o to, aby świat, o którym mówi Śmierć, 
był światem dziania się. Pod tym względem świat De 
morte... nie przypomina „owoczesnych malowideł przedsta
wiających kinetykę bitwy w sposób statyczny i linearny” 
(Os t rowska ,  1978, s. 182). Jest innym światem. Światem 
nie zamarłym w hieratycznym geście, ale poruszonym:

Przez płoty chłopie 
gonię żórawie i dropie.

W porównaniu z Legendą o św. Aleksym potoczność De 
morte prologus jest wysublimowana i podporządkowana 
artystycznym zamysłom. Nieznany autor Legendy... pisze 
dość prymitywną mową potoczną, autor De morte prologus 
w mowie tej rzeźbi, nadając jej walor stylu.



ROZDZIAŁ V

W stronę stylu 
dyskursywno-retorycznego

Pieśń o Wiklefie Andrzeja Gałki z Dobczyna

Lachowie, Niemcowie, 
Wszyćcy językowie, 
Wątpicie-li w mowie 
I wszego pisma słowie -  
Wiklef prawdę powie.

Jemuż nic rownego 
Mistrza pogańskiego 
I krześcijańskiego,
Ani będzie więcszego 
Aż do dnia sądnego.

Kto chce tego dowieść, 
Ta jest o niem powieść; 
Kto k niemu przystąpi 
I w jego drogę wstąpi, 
Nigdy z niej nie <z>stąpi.

Od boskich rozumow 
Aż do ludzskich umow -  
Rzeczy pospolite,



Wiele mędrcom zakryte, 
Uczynił odkryte.

0  cyrkwnej jedności, 
Kościelnej świątości, 
Antykrysta włości, 
Niniejszych popow złości 
Popisał z pełności.

Krystowi kapłani,
Od Krysta wezwani, 
Jegoż naśladują
1 skutki ukazują,
Co (z k)siąg rozkazują.

Cesarszczy popowie 
Są antykrystowie,
Jich moc nie od Krysta, 
Ale od Antykrysta:
Z cesarskiego lista.

Pirzwy pop Lasota 
Wziął moc od chobota 
Konstantyna smoka, 
Jegoż jad wylan z boka 
W  cyrkwi rok od roka.

Lasota się trudził,
Szatan go pobudził,
By cesarzem łudził,
We j imieniu ji obłudził, 
Rzym na niem wyłudził.

A  po niem laicy 
Obłudzeni wszyccy -  
Przeczże jich dziedzicu, 
Namiastkowie stradnicy, 
Są w wielikiej tszczycy.

Chcem li tszczyce zabyć, 
A pokoja nabyć,
Musimy się modlić 
Bogu, a miecz naostrzyć, 
Antykrysty pobić.



Nie żelaznym mieczem 
Antykrysty sieczem;
Święty Paweł z Lista 
Rzekł: „Zabić Antykrysta 
Słowem Jezu Krysta”.

Prawda -  rzecz Krystowa,
Łeż -  Antykrystowa;
Prawdę popi tają, 
łże się jej lękają,
Łeż pospolstwu bają.

Kryste, przez twe rany,
Racz nam dać kapłany,
Iżby prawdę wiedli,
Antykrysta pogrzebli,
Nas k tobie przywiedli.

Transkrypcję tego tekstu opieram na Chrestomatii sta
ropolskiej W. W y d r y  i W.R. R z e p k i  (1995), z małymi 
tylko odstępstwami głównie w zakresie interpunkcji. Od
stępstwa te są wprowadzone w transkrypcji M. W ł o d a r 
s k i e g o  (1997, s. 24-29). Poważniejsze różnice między 
Chrestomatią... a wersją tekstu Włodarskiego dotyczą 
zwrotki 6.: idzie o wers, który w transliteracji miał postać: 
Cso \z$g rchkazuię. Wydra i Rzepka transkrybują ten wers: 
Co (z k)siąg rozkazują, natomiast M. Włodarski: Co są(ć) 
rozkazują. Oczywiście, wersja obu historyków języka jest 
prawdopodobna, czasownik 3. os. l.mn. są łączył się z forma
mi imiesłowowymi czasu przeszłego, tworząc tzw. czas prze
szły złożony; postać: są(ó) rozkazują, z czasownikiem czasu 
teraźniejszego jest strukturą rzadką; zdaniem M. W ł o d a r 
sk i e go ,  struktura ta zaznacza uprzedniość w stosunku do 
„ukazywania” (1997, s. 26).

To jeden z nielicznych wierszy sygnowanych nazwiskiem 
autora. Co więcej: wiemy o autorze dużo (zob. M i c h a ł o w 
ska, 1999,'s. 534-538) i wiedza wyjaśnia niektóre ważne 
sprawy związane z semantyką utworu. Gałka był profeso
rem Akademii Krakowskiej, dziekanem Wydziału Sztuk



Wyzwolonych. W wierszu są liczne oznaki erudycyjności, 
antytetycznego stylu retorycznego, w którym zastosowa
no różne, niekiedy wyszukane figury. Cały utwór nosi zna
miona przemyślanej kompozycji i wersyfikacyjnego ładu, 
który jego metrum przekształca w rodzaj figury fonicznej: 
wszystkie zwrotki (a jest ich 15) składają się z 5 wersów, 
wykazujących regularną strukturę sylabiczną: 6 -  6 -  6 -  
7 - 6 ;  zwrotki te mają następujące układy rymów: a -  a -  
a -  a -  a (7 strof) i a - a - b - b - b ( 8  strof). W przypadku 
jednakowych rymów pięciokrotnie powtórzonych idzie
o strofy zawierające wyliczenie lub jednolity motyw, nato
miast układ drugi: a -  a | b - b - b ,  związany jest z kon
trastowym porządkiem treściowym zdań tworzących stro
fę. Tak więc na przykład trzecia strofa wiersza wylicza 
tematy, którymi zajmował się Wiklef, i układ rymów jest tu 
dostosowany do tego wyliczenia:

O cyrkwnej jedności,
Kościelnej świątości,
Antykrysta włości,
Niniejszych popow złości, 
popisał z pełności.

O cyrkwnej jedności odnosi się do traktatu De ecclesia\ 
Kościelnej świątości -  do traktatu De eucharistia-, Antykry
sta włości -  do dzieła De potestate papae a Niniejszych 
popow złości -  do pisma De simonia.

Oczywiście, strofa ta świadczy, iż Gałka pisał swój utwór 
dla ludzi zajmujących się sprawami Kościoła, dla duchow
nych i uczonych, do których sam należał. Krąg odbiorców 
był więc stosunkowo wąski, ale społecznie ważny Wylicze
nie jednak zagadnień, którymi zajmował się Wiklef, służy 
podaniu bliższych informacji o bohaterze wiersza.

W ogóle w pierwszej części tekstu autor zajmuje się oso
bą Wiklefa, filozofa i teologa w Polsce podówczas mało zna
nego. Był on popularny w kręgu czeskich husytystów. Spo
sób przedstawiania bohatera utworu nosi w tekście Gałki



cechy porządku: w pierwszej strofie mówi o Wiklefie jako
o tym, który może odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości 
związane z wiarą i Kościołem; w strofie drugiej zawiera 
pochwałę Wiklefa, nad którego „nie ma nic rownego” ani 
wśród mistrzów antycznych, ani też chrześcijańskich -  jest 
to więc część panegiryczna, napisana z wyraźną emfazą, 
twierdzi bowiem Gałka, iż do Sądu Ostatecznego nie będzie 
większego od Wiklefa człowieka; w strofie trzeciej następu
je konwencjonalny zwrot do odbiorców, zachęcający ich do 
wysłuchania pieśni; w strofie czwartej mówi Gałka o odkry
ciach Wiklefa -  filozofa zajmującego się problematyką uni- 
wersaliów, i stwierdza, że Wiklef rzeczy „mędrcom zakryte, 
uczynił odkryte” ; w zwrotce piątej, wcześniej cytowanej, 
zawiera w skrócie wykaz zagadnień, którymi zajmował się 
Wiklef, i wreszcie w szóstej strofie, kończącej pierwszą część 
utworu, mówi jego autor o tym, iż prawdziwi Chrystusowi 
kapłani kierują się naukami Wiklefa. Gałka, który sam był 
kapłanem, buduje obraz Wiklefa jako przekstawiciela kapła
nów „od Krysta wezwanych”, a więc mających prawdziwe po
wołanie. Zwrotka szósta zamyka część, nazwijmy ją: inwo- 
kacyjno-informacyjną, tekstu i zaraz zręcznie wprowadza za
powiedź części drugiej, w której będzie mowa o kapłanach 
Kościoła katolickiego, a więc tych, którzy w przeciwieństwie 
do kapłanów Krystusowych są antykrystami.

W części pierwszej mającej charakter panegiryczny naj
częstszą figurę stanowi amplifikacja. Autor gromadzi róż
ne środki służące podkreśleniu niezwykłości bohatera pie
śni: człowiek prawdy, mistrz nad mistrze, geniusz, który 
już się nie pojawi, ktoś, kto pociąga za sobą ludzi, filozof, 
który zajął się uniwersaliami i odkrył rzeczy zakryte, au
tor, który napisał traktaty o Kościele i papieżu, ktoś, kogo 
naśladują i słuchają kapłani Chrystusa. Cechą kolejną jest 
stosowanie gier językowych, kumulujących się przeważnie 
w rymach, gdyż w tej pozycji ulegają one podkreśleniu: za
kryte -  odkryte, rozum o w -  urno w, przystąpi -  wstąpi -  
stąpi. Rymy są wyraziste, dobitne, przeważnie dwusylabowe,



tworzące serie typu a - a - a - a - a  bądź a - a - b - b - b ,  co 
też przy krótkich 6-zgłoskowych wersach przynosi efekt 
nadmiaru. Kolejne wersy, przeważnie parataktyczne, są 
jakby dorzucane, daje to efekt litanijny Zdania składowe 
lub ich równoważniki są krótkie i przeważnie dzielą strofę 
na dwie części, na przykład część rymowaną a -  a i część 
rymowaną b -  b -  b.

Środki te wypływające z meliczności utworu zostały do
stosowane do melodii pieśni łacińskiej antyhusyckiej 
Omnes altendite, animadvertite..., której schemat wersy - 
fikacyjny był podobny Pieśń o Wiklefie stanowiła kontra- 
fakturę łacińskiej pieśni.

W części drugiej utworu Gałki występuje przeciwstawie
nie prawdziwego Kościoła Chrystusa (zgodnego z ideałami 
Wiklefa) Kościołowi rzymskiemu, z papieżem -  Antychry
stem. Jest to część polemiczna, przy czym atak Gałki jest 
gwałtowny, pełen inwektyw. Gałka gromadzi pejoratywne 
przezwiskowe określenia: cesarszczy (‘cesarscy’) popowie, 
antykrystowie || antykryści, obłudzeni laicy. Papieża nazy
wa: pirzwypop Lasota. Nazwy Lasota użył jeszcze raz w na
stępnej, dziesiątej zwrotce, ciągle w kontekście motywu 
szatana, ponieważ obraz z ósmej zwrotki mówiący o tym, 
iż papież wziął moc z ogona smoka, ma charakter symbo
liczny: smok był symbolem szatana i cesarskiej władzy (zob. 
W ło dar sk i ,  1997, s. 27). W związku z tym nowego oświe
tlenia wymaga nazwisko Lasota, którym Gałka określił pa
pieża Sylwestra I (panował w latach 314-335). Skąd się 
wzięło polskie przezwisko? Badacze zgodnie traktują je jako 
nazwę aluzyjną: łac. silvester (z czego imię Silvester) zna
czy ‘las’, a więc polskim odpowiednikiem tej nazwy własnej 
byłby Lasota ‘tj. człowiek z lasu, leśny’. Nie idzie jednak 
tylko o przywołanie tego nazwiska polskiego jako ironicz
nej aluzji do nazwy łacińskiej. Nie byłaby to czytelna alu
zja. Jest bardzo prawdopodobne, iż Gałka wprowadził na
zwę Lasota (skądinąd semantycznie jasną ze względu na 
podstawę las), mając też na myśli d i ab ł a  B o r u t ę  z po



dań ludowych. Papież jest tu, zgodnie z praktyką husycką, 
nazywany Antykrystem. Antykryst to nie tylko przeciwnik 
Chrystusa, lecz i diabeł, mający ziemską władzę, nadaną pa
pieżowi nie z woli Chrystusa, ale cesarza Konstantyna. De
kret cesarza (Constantini privilegia) okazał się zalążkiem 
zła, stając się podstawą ziemskiej potęgi papieża i Kościo
ła. Traktuje o tym zwrotka siódma:

Cesarscy popowie 
Są antykrystowie,
Jich moc nie od Krysta,
Ale od Antykrysta:
Z cesarskiego lista.

Gałka, kanonik przy kościele św. Floriana na Kleparzu 
w Krakowie, nie śmiał nazwać papieża Antykrystem, sza
tanem wprost, dlatego też posłużył się aluzyjną nazwą pol
ską, peryfrazą na pozór brzmiącą niewinnie: pirzwy pop 
Lasota.

Odwołanie się do legendy mówiącej, iż papież Sylwester 
miał pokonać smoka żyjącego pod Skałą Tarpejską, Gałka 
wykorzystał w sposób zmieniający sens tej legendy -  papież 
wziął swą władzę nawet nie wprost od smoka cesarza 
Konstantyna, ale od jego... ogona (tu użyty synonim potocz
ny, ekspresywny: chobof), a jad tego smoka (szatana) za
lewa Kościół stale (potocznie: rok od roka). Jest to więc 
ikoniczny motyw symboliczno-alegoryczny służący depre
cjacji Sylwestra I. Jak widać, to nie papież pokonał smo
ka, ale przeciwnie: smok zawładnął papieżem, zatruwając 
jadem cały Kościół. Lasota stał się, jak mówi o tym zwrot
ka dziesiąta, narzędziem w ręku szatana (to szatan go za
chęcił do oszustw). Stworzył więc w polemicznym ferworze 
Gałka coś w rodzaju antylegendy, zmieniając strukturę 
podania, jaką zawarł w Złotej legendzie Jakub de Voragine.

Gałka akcentuje motyw oszustwa: aż trzykrotnie używa 
wariantów morfologicznych czasownika łudzić: łudził -  
obłudził, -  wyłudził, a następnie imiesłowu obłudzeni. Są



to warianty czasownika, który w okresie staropolskim miał 
znaczenie ‘oszukiwać’, ‘zwodzić’.

W ogóle w kontrastywnym przeciwstawieniu kapłanów 
Krystusa -  cesarskim popom chodzi o przeciwstawienie 
prawdy Chrystusowej, której rzecznikiem i obrońcą stał się 
Wiklef, fałszerstwom Kościoła katolickiego. Tym samym 
Gałka odwracał zarzuty, jakie padały pod adresem reforma
torów Kościoła, iż głoszą herezję, tj. odstępstwa od praw
dy wiary. Prawda leży po stronie Wiklefa, prawdę głoszą 
prawdziwi kapłani Krystusowi i w ostatniej zwrotce autor 
utworu zwraca się do Chrystusa z błagalną prośbą:

Kryste, przez Twe rany,
Racz nam dać kapłany,
Iżby prawdę wiedli 
(...)

-bowiem prawdę tę popi tają, bojąc się jej, jak pisze Gałka 
w przedostatniej, czternastej zwrotce.

Wyraz prawda pojawia się w pierwszej zwrotce, występuje 
też trzykrotnie w strofach końcowych i to on faktycznie 
spina klamrą obie te ważne części utworu, sprawiając 
zarazem, że motyw prawdy staje się głównym motywem 
pieśni Gałki. Żyjąc w nieprawdzie, dowodzi Gałka, popi 
i laicy żyją w oszustwie, fałszu, który sprawia, iż cierpią na 
tszczycę, czyli apatię, niepokój, strapienie.

Z motywem prawdy wiążą się w utworze Gałki krytycz
ne uwagi ojej  przeciwieństwie, tj. oszustwie, kłamstwie. 
Z tym też motywem łączy się metaforyczny zwrot o żela
znym mieczu, którym jest nie miecz i przemoc, ale słowo 
prawdy. Gałka zna dobrze Pismo Święte. Umie się nim po
sługiwać w argumentacji, pisząc na przykład: Święty Pa
weł z „Lista” || Rzekł: „zabić Antykrysta || Słowem Jezu 
Krysta, co prawie jest cytatem z Drugiego listu do Tesa- 
loniczan. T. Michałowska zauważyła, iż „badacze i komen
tatorzy Pieśni o Wiklefie nie zwrócili uwagi na związek



zwrotki dwunastej z innym jeszcze sformułowaniem św. 
Pawła mieszczącym się w Liście do Hebrajczyków (4, 12):

»Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczniejsze i o s t r z e j 
sze n iż  w s z e l k i  m i e c z  obos i eczny ,  przenikające aż 
do rozdzielenia duszy i ciała, słów i szpiku, zdolne osądzić 
pragnienia i myśli serca«” (M i cha ło wsk a ,  1999, s. 545).

Część trzecią Pieśni... tworzą cztery końcowe zwrotki, 
które stanowią wezwanie do walki z tszczycą i łżą, stąd 
motyw miecza, który trzeba naostrzyć i pobić nim Antykry- 
sty. Część ta cechuje się prostotą i pewną siłą argumenta
cji, ujętej w sposób zwięzły i poprzez figurę kontrastu: 
Prawda -  rzecz Krystowa, || Łeż -  Antykrystowa...

Pieśń o Wiklefie nie jest więc tylko pieśnią o wielkim 
reformatorze Kościoła, ale utworem zwróconym przeciw 
popom cesarskim, obroną prawdy i prawa do jej głoszenia, 
wezwaniem -  apelem, skierowanym do prawdziwych kapła
nów. I to tłumaczy jego, jak pisano, werwę, dosadność, 
jasność wysłowienia. Jest to pierwszy polemiczny utwór 
polski, nie wyszedł on, jak widać, z ust przedstawiciela 
Kościoła, ale heretyka, ściganego przez władze kościelne. 
Jest to również pierwszy utwór mówiący o walce religijnej 
i wzywający do niej, stosujący chwyty polemiczne bliskie 
poetyce paszkwilu. Bliskie, ale mimo wszystko nie przekra
czające granic ostrej krytyki.

Pieśń o Wiklefie to tekst nader interesujący dla języko
znawcy. Jest datowana: rok 1449. Znany jest autor, jego 
zawód, wykształcenie. Pochodził z Wielkopolski, ale kształ
cił się i osiadł na czas dłuższy w Krakowie. Język tekstu pre
zentuje typ kulturalnej polszczyzny z pierwszej połowy XV 
wieku. Uderza brak czechizmów, mimo to że Gałka znał 
pisma i działalność Husa. Umiał posługiwać się polszczyzną 
jako rozwiniętym kulturalnym kodem, a dowody tego, choć 
tekst nie jest obszerny, są liczne. Po pierwsze: sporo tu gier 
słów, por. na przykład przystąpi, wstąpi, zstąpi, rozumów -  
umów, zakryte -  odkryte-, ukazują -  rozkazują ‘nauczają’; 
łudził -  obłudził -  wyłudził, prawdę tają -  łeż bają. Po dru



gie: sporo tu zwrotów frazeologicznych typowo polskich: za- 
być tszczycę, siec żelaznym mieczem, wieźć prawdę itp. 
Gałka używa słów i zwrotów potocznych, ale nie skąpi też 
wyrażeń wywodzących się ze środowisk uniwersyteckich, na 
przykład rzeczy pospolite, boskie rozumy ‘tj. idee przedmio
tów w umyśle Boga’ (zob. W ło d a r s k i ,  1997, s. 25), um 
‘pojęcie’, dowieść czego, laicy, zabić słowem, wieść prawdę. 
Po trzecie: w tekście dominują zdania równorzędne, a zdania 
złożone są zbudowane jasno; zdania połączone są w sposób 
spójny logiczny, uporządkowany. Gałka, jeśli idzie o czas 
przeszły, dobiera tylko formy proste. Wszystkie wprowadzo
ne do tekstu formy fonetyczne i morfologiczne doskonale się 
motywują na tle języka połowy XV wieku. To samo dotyczy 
słownictwa. Gałka nie stosuje więc stylizacji archaicznej i uni
ka raczej dialektyzmów, co wiązać można z wyraźnie dydak- 
tyczno-pragmatyczną funkcją tekstu, mającego we fragmen
tach charakter wezwania, apelu, religijnej perswazji.

Tekst nosi cechy retoryczne i łatwo dojrzeć w nim różne 
chwyty retoryczne, między innymi zwracanie się do słucha
czy, struktury dywagacyjne, antytetyczne, organizowanie 
wypowiedzi wokół kontrastu, chętne stosowanie synonimii 
i powtórzeń, potrzebne wtedy, kiedy chodzi o podkreślenie 
rangi jakiejś sprawy. Zwraca uwagę staranna trzyczęścio
wa kompozycja i jasność wywodu. Obok kodu abstrakcyj
nego, mającego swe źródło w poetyce traktatu, widoczna 
jest dążność do konkretyzacji i wprowadzania elementów 
obrazowych. Te ostatnie nadają tekstowi wrażenie styli
stycznej wyrazistości (zob. W ło d a r sk i ,  1997, s. XXXVII). 
Wiemy, że Gałka był autorem innych utworów, ale nie za
chowały się one (zostały zabrane po rewizji w jego krakow
skim mieszkaniu i ślad po nich zaginął).

W świetle niniejszych uwag wydaje się, iż pieśń Gałki 
z Dobczyna jest niezwykle cennym świadectwem stanu pol
szczyzny kulturalnej z połowy XV wieku. I to polszczyzny 
w wersji publicznej, dyskusyjnej, ważnych spraw Kościoła 
polskiego dotyczącej.



ROZDZIAŁ VI

W stronę liryki

Dusza z ciała wyleciała

1. Jest to jeden z najpiękniejszych utworów staropolskich. 
T. M i c h a ł o w s k a  (1999, s. 512-513) podaje następującą 

transkrypcję tekstu uwzględniającą dialektalne cechy pisarza 
Skargi umierającego, do którego dołączony był tekst pieśni:

Dusza z ciała wylecieła,
Na zielone łące stałe.
Stawszy, rzewno zapłekałe.

„Czemu, duszo, rzewno płaczesz?”
„Nie wola mi rzewno płakać,
A  ja  nie wiem, kam sie podzieć”.

„Podzi, duszo moja miła!
Powiedę cie do rejskiego,
Do krolestwe niebieskiego”.

Badaczka usunęła didaskalia: K  nie przyszedł święty 
Piotr a rzeknący, Ona rzekła, Rzekł święty Piotr je, które 
jednak różnią się od łacińskich didaskaliów Skargi... Po
nieważ Skarga umierającego nie była utworem dialogicz-



nym, przeto jej dialogizacja miała charakter wtórny, ktoś 
przygotowywał tekst do jakiejś inscenizacji. Natomiast 
utwór Dusza z ciała wyleciała, poza pierwszą zwrotką 
opisowo-narracyjną, jest dialogiem. Postać św. Piotra jest 
tu potrzebna i logiczna, wszak to jemu tradycja przypisała 
rolę klucznika, dozorcy Nieba i to on wprowadzał dusze do 
raju.

Za bardzo prawdopodobne należy uznać, że zapis tekstu 
jest bliski oryginałowi i nie ma sensu obcinać jego rzeko
mo dodanych didaskaliów.

W artykule Skargi umierającego. Najstarsze przekazy 
i obce wzory J. W o r o n c z a k  (1950, s. 161), pisze o dida
skaliach Skargi i De morte prologus:

„I tu i tam język dowodzi, że nie były przeznaczone do 
czytania ich publiczności, a zaznaczały tylko, kto ma mó
wić daną partię utworu podczas przedstawienia (...).

Inaczej ma się rzecz z drugą częścią utworu -  pieśnią
o duszy. Tu partie niedialogowe, zredagowane, w przeci
wieństwie do części pierwszej, w języku polskim, są więk
sze i obejmują:

1. trzywiersz narracyjny o rytmie aaa, pierwotnie ośmio
zgłoskowy (w ostatnim wierszu rytmika rozsadzona przez 
amplifikację jednego słowa do trójki synonimicznej: »silni«, 
»bardzo«, »rzewno«).

2. didaskalia (?): »k nie przyszedł święty Piotr arzęknę- 
cy«; »ona rzekła«; »rzekł święty Piotr je«.

3. końcowe, nawiązujące do ostatnich słów tekstu, życze
nie: »do którego królestwa dowiedzie nas...«.

Opierając się na tym, można postawić hipotezę, że dru
ga część tekstu wrocławskiego była w całości przeznaczo
na do wyrecytowania przez jedną osobę. Pochodzenie tego 
dodatku jest niejasne, choć rozumiemy, dlaczego dołączo
no go do głównego zrębu »Skargi« (ciągłość treściowa)” .

Zauważmy, że Woronczak podaje w wątpliwość, czy me- 
tatekstowe fragmenty to didaskalia. Otóż, nie są to dida
skalia, ale integralne składniki tekstu, stąd na przykład



zwroty ona rzekła czy narracyjno-metatekstowe zdanie: 
k nie przyszedł święty Piotr a rzeknący, które ściśle są zwią
zane z tekstem pierwszej strofy

Zdaniem Woronczaka, strofa ta, trójwersowa, miała cha
rakter czterowiersza. Wypadł 2. wers, który nawet rekon
struuje, opierając się na znacznie późniejszych przekazach 
ludowych:

Dusza z ciała wyleciała, 
nie wiedziała, gdzie pójść miała, 
na zielonej łące stała 
stawszy rzewnie zapłakała.

Wydaje się jednak, iż ów wers został wprowadzony póź
niej. Nie jest on potrzebny. J. W o r on c z a k  twierdzi, iż „wy
jaśnia on przecież, dlaczego dusza idzie na zieloną łąkę” 
(1950, s. 161). Jednakże jest to komentarz przesadny: nie
dopowiedzenia to cecha języka poezji, a analizowany tekst 
jest niewątpliwie poetycki. O tym, że dusza zapłakała, nie 
wiedząc, gdzie ma pójść, dowiadujemy się ze strofy drugiej.

W ujęciu M. Włodarskiego Dusza z ciała wyleciała stano
wi część Skargi umierającego w przekazie wrocławskim 
(rękopis nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu), pocho
dzącym prawdopodobnie z lat 1461-1470. Jak wiadomo, 
wersja wrocławska ma formę dialogu, w którego skład 
weszła pieśń o duszy.

Są jednak bardzo wyraźne sygnały, iż Dusza z ciała wy
leciała... jest tekstem dodanym, mającym odmienną gene
zę i strukturę. Jeśli uznać przekaz płocki, zachowujący for
mę abecedariusza, za starszy od przekazu wrocławskiego 
i bliższy nieznanemu oryginałowi, to dialogizacja przeka
zu wrocławskiego okaże się zabiegiem wtórnym i sztucz
nym, nadającym jej charakter doraźnie robionego scena
riusza dramatycznego, przeznaczonego dla jakiejś insceni
zacji. Duszę... dodano tu trochę automatycznie, choć różniła 
się od Skargi..., a została włączona po kwestii, którą wy
głasza Infirmus. Brzmi ona następująco:



Ach, mili ludzie,
Za[ż]życie mi ale świecę!
Już ci jidzie dusza [s] krwawym potem;
Czso mnie dzisia, to wam potem.

Nieznany adaptator po tej kwestii podał tekst Duszy..., 
który M. Włodarski rekonstruuje następująco, dodając 
w nawiasach przypuszczalne didaskalia:

[CHORUS]
Dusza z ciała wyleciała,
Na zielone łące stała,
Stawszy, silno, barzo rzewnie zapłakała.
K nie przyszedł

[ŚWIĘTY PIOTR] 
a rzeknęcy 

Czemu, duszo, rzewno płaczesz?

Ona rzekła 
[DUSZA]

Nie wolno mi rzewno płakać,
A  ja  nie wiem, kam się podzieć.

Rzekł Święty Piotr je 
[ŚWIĘTY PIOTR]

Podzi, duszo moja miła!
Powiedę cię do rajskiego,
Do królestwa niebieskiego.

[CHORUS]
Do którego królestwa dowiedzie nas 
Ociec Bog, Syn i Duch Święty.

Amen.

Z zestawienia obu genetycznie odrębnych tekstów, tzn. 
Skargi... i Duszy..., wynika, iż pieśń o duszy została włączo
na tuż po fragmencie, który mówi o tym, iż moribundus 
przeżywa katusze, czując, że „Już ci jidzie dusza (s) krwa
wym potem” . Tekst kontrastuje silnie z poetycką aurą 
Duszy..., wprowadzającą klimat rozrzewnienia i liryzmu.



Widać od razu, że są to utwory zespolone sztucznie, na 
zasadzie połączenia motywów duszy. Dusza... ma też inną 
strukturę formalną. Nie ma sensu poszukiwania tu regu
larności ośmiosylabowca. Wiersz jest nieregularny, także 
jeśli idzie o strukturę stroficzną.

Wersja Włodarskiego różni się znacznie od tej, jaką 
podaje T. Michałowska. Badaczka ta usunęła didaskalia, 
a także wyrazy silno, barzo (aby wers miał 8 sylab), zacho
wała dialektyczną wersję morawsko-śląską (ołomuniecką), 
choć nic nie wskazuje na to, że tekst powstał w tym regio
nie. W wersji zwykłej, tworzonej w dzielnicach Polski cen
tralnej, wiersz z całą pewnością miałby formy typu zapła
kała, ponieważ wyraźnie widać w pierwszej strofie, iż po
eta zastosował rymy na -a (a nawet aliterację na -a)\ 
wymowa z samogłoską -e (rezultat mieszania się a z e ) psuła 
więc pierwotną strukturę foniczno-wersyfikacyjną utworu. 
Słusznie zatem usunęli ten dialektyzm znawcy polszczyzny 
średniowiecznej.

Trzeba też jasno powiedzieć, iż czym innym są łacińskie 
didaskalia wprowadzone do Skargi umierającego, a czym 
innym polskie wypowiedzenia: Knie przyszedł święty Piotr 
a rzeknęcy, Ona Rzekła-, Rzekł święty Piotr je. To są, moim 
zdaniem, integralne składniki polskiego tekstu, należące 
do jego narracyjno-metatekstowej struktury. Całkiem nie
potrzebnie Włodarski wpisał do transkrypcji didaskalia 
[CHORUS], [ŚWIĘTY PIOTR], [DUSZA] itd. Są one po prostu 
mylące i dostosowane do didaskalii Skargi... Nasza pieśń 
miała prawdopodobnie następującą postać:

Dusza z ciała wyleciała,
Na zielone łące stała,
Stawszy, silno, barzo rzewnie zapłakała.

K nie przyszedł święty Piotr a rzeknęcy:
-  Czemu duszo, rzewno płaczesz?

Ona rzekła: -  Nie wolno mi rzewno płakać,
A ja  nie wiem, kam się podzieć.



Rzekł Święty Piotr je:
-  Podzi, duszo moja miła!
Powiedę cię do rajskiego 
Do królestwa niebieskiego.

Bardzo zbliżoną wersję podaje S. Vrtel-Wierczyński i tę 
właśnie wersję z drobną poprawką podaję.

Oczywiście, prototekst mógł być inny, idzie o stan tek
stu w przekazie wrocławskim i o możliwe wierne jego 
odczytanie, bez wprowadzania poprawek ulepszających 
tekst, czy też zakładających możliwość dokonywania jego 
rekonstrukcji.

2. Jest to tekst narracyjno-dialogowy i prawdopodobnie 
taka była od początku jego struktura. Tego typu teksty nie 
były rzadkością w poezji XV wieku, por. na przykład:

Żarze, zarzyce, trzy siestrzyce!
Poszła Matka Boża po morzu, zbirając złote pianki,
Potkał ją  święty Jan: „A gdzie jidziesz, matuchno?”
„Jidę synaczka swego leczyć”.

M. W ło d a r s k i ,  1997, s. 119.

Podobieństwa formalne, a i językowe tego tekstu do 
Duszy... są wręcz uderzające. Oba wiersze prezentują po
etykę rozmowy osadzonej w sytuacji wyobrażonej: prowe
niencji apokryficznej lub wizyjnej.

Topos łąki miał, jak to trafnie wychwycił K. Wyka, po
dwójną funkcję w poezji. Z jednej strony był realną prze
strzenią, dodajmy: ładnym miejscem, pełnym zieleni i kwia
tów. Z drugiej strony topos ten odnosił się do świata 
nadprzyrodzonego, symbolicznej przestrzeni, w której prze
bywa dusza po opuszczeniu ludzkiego ciała.

Wizje dotyczące łąki były obecne w ikonografii i poezji 
europejskiej, ale tu nabierały one specyficznego charakte
ru. W opowieści łacińskiej Peregryna z Opola (przełom XIII 
i XIV w.) mamy następującą wizję łąki zaświatowej: „Dostał 
się na pewną przepiękną łąkę, pokrytą rozmaitością



przeróżnych kwiatów, od których biła dziwna słodycz” (cyt. 
za T. M i c h a ł o w s k ą ,  1999, s. 516).

W wierszu naszym jest tylko zielona łąka, przy czym 
przymiotnik ten stanowi jedyny element deskryptywny 
i wolno przypuszczać, iż został tu użyty jako składnik zło
żonej zleksykalizowanej nazwy.

Bo też poeta wcale nie chce tworzyć obrazu łąki zaświa
towej, przedstawianej w ikonografii jako piękne miejsce, 
będące właściwie przedsionkiem raju. Chce mówić o zagu
bieniu ludzkiej duszy, która po opuszczeniu ciała musi się 
znaleźć w obcej sobie przestrzeni. Zielona łąka to miejsce 
chwilowego przebywania duszy, jeszcze nie purgatorium 
‘czyściec’, ale miejsce, skąd dusza wyruszy w dalszą drogę.

3. Zwrotka pierwsza przynosi zarys wydarzenia, infor
mując w sposób zwięzły i rzeczowy o tym, co przytrafiło się 
duszy. Wersy są krótkie ośmiosylabowe, z dobitną czasow
nikową klauzulą 3 rymów: wyleciała, stała, zapłakała.

Pierwszy wers przypomina dawniejsze sekwencje na -a\ 
dusza z ciała wyleciała, zawierając aż 5 a w każdym sło
wie użytym, w tym po dwa razy w dwu wyrazach końco
wych. Daje to układ rymowy rytmiczny, z wewnętrznym 
rymem w 1. wersie: ciała -  wyleciała. Choć wszystkie 3 
rymy są gramatyczne, utworzone w serii form 3. os. l.poj. 
rodzaju żeńskiego czasu przeszłego, to nie razi ich banal
ność ze względu na dobitny rytm i wyraziste spadki in
tonacyjne.

Jeśli przyjmiemy zapis gwarowy, to w grę wchodziłaby 
instrumentacja na -e: 3 e w 1. wersie, 5 -  w 2. wersie, 
3 -  w 3. wersie, razem I l e  (na 7 a). Ale w zapisie niegwa- 
rowym mamy następujący układ samogłosek: 5 a w wersie 
1., 2 -  w wersie 2., 4 -  w 3. wersie, razem: 11. Można więc 
tu śmiało mówić o instrumentacji samogłoskowej, gdzie -a 
(podobnie jak w Bogurodzicy) odgrywa główną rolę.

W szystk ie cztery czasow nik i są konkretne (w  tym im ie
s łów  uprzedn i: sta wszy), konkretne też są rzeczow n ik i:



ciało, łąka, a sam wyraz dusza materializuje się w tym 
utworze na skutek połączenia z czasownikami konkretny
mi, oznajmującymi stany i czynności fizyczne. W wersie: 
Dusza z ciała wyleciała, niematerialna dusza zachowuje się 
niby kamień wylatujący z procy czy ptak z gniazda. Asocja
cje tego rodzaju nasuwają się na skutek użycia tej samej 
struktury syntaktycznej i znaczenia czasownika wylecieć.

Przypomina się tu też zamaszysta, energiczna Śmierć 
z De morte prologus, choć jest to podobieństwo przypad
kowe. Ale zwróćmy uwagę: dusza nie opuszcza ciała (a takie 
użycie czasownika opuszczać byłoby stosowne), lecz wyla
tuje z niego. Jest to czasownik ruchu dynamicznego.

Czasownik wyleciała tworzy tu semantyczny kontrast 
z czasownikiem stać, użytym aż dwa razy: w rymie stała 
i w imiesłowowym oznajmieniu sta wszy. Idzie o podkreśle
nie gwałtownej zmiany stanu duszy i o podkreślenie jej 
bezradności z chwilą, gdy bez ciała, znalazła się na łące. 
Czasownik stała jest niedokonany i wyraża bezruch, por. 
zwroty stać w miejscu.

W odniesieniu do duszy, która zachowuje się jak istota 
żywa ( wylatuje, staje na łące, płacze), powstaje konotacja 
personifikacyjna, odnosząca się do małej istoty, dziewczyn
ki, która jak dziecko, gdy wypadnie z domu i znajdzie się 
w obcym otoczeniu poza obejściem, czuje się zagubiona 
i bezradna.

Skojarzenie to nasuwa się silnie i było zapewne przez 
poetę zamierzone. Powstaje więc wizja infantylna, dostoso
wana w pełni do dialogowych zwrotek następnych, rozmo
wy św. Piotra z rzewnie płaczącą duszą.

Inaczej, niż to ma miejsce w poezji barokowej, wyzwo
lenie się z ciała nie przynosi uczucia lekkości, błogości, 
szczęścia. Wręcz przeciwnie. Dusza wyraźnie cierpi. Jest 
zdezorientowana. Płacze i czeka na jakąś zmianę sytuacji. 
Dopiero św. Piotr przychodzi bezradnej z pomocą. I dra
matycznie zaczęty wiersz zmierza ku szczęśliwemu rozwią
zaniu.



Poeta pominął całą partię sądu nad duszą, występującą 
w innych wersjach motywu oderwanej od ciała duszy. Ale 
zrobił to celowo, co wiąże się z infantylną stylizacją duszy
-  dziewczynki, zapłakanej, niewinnej, zagubionej, i z sub
telnym przeciwstawieniem duszy ciału, motywem tak czę
stym w średniowieczu.

4. Dialogizacja drugiej i trzeciej zwrotki służy nie tyle 
dramatyzacji motywu, zarysowaniu konkretnej sytuacji, ile 
przybliżeniu uczestników dialogu: zagubionej duszy, któ
ra nie chce płakać, ale nie wie, co z sobą zrobić, i jej prze
wodnika, który niczym antyczny Haron chce zaprowadzić 
duszę do raju. Święty Piotr występuje tu w roli wybawcy, 
niezwykle życzliwego, jako posłaniec nieba, który ma do
prowadzić duszę do królestwa niebieskiego. Mówi on:

Powiedę cie do rajskiego,
Do królestwa niebieskiego.

- i  ujęcie miejsca królestwa w obramieniu dwu przymiot
ników rymujących się: rajskiego -  niebieskiego, podkreśla 
jego niezwykłość.

Prawdopodobnie końcowe wersy:

Do ktorego krolewstwa dowiedzie nas 
Ociec Bog, Syn i Duch Święty.

Amen.

-  dodał przepisywacz, a zarazem kompilator całości wro
cławskiej inscenizacji. Wyraźnie nie współgrają one z uro
czą całością, jaką stanowi utwór.

Mimo elementów narracyjnych i sytuacyjno-dialogowych 
Dusza z ciała wyleciała ma charakter utworu lirycznego. 
Elementy liryczne przewijają w kilku wierszach z XV wie
ku, przede wszystkim w Żalach Matki Boskiej pod krzyżem, 
w Kwiatku czystym... i w niektórych innych wierszach 
maryjnych. Jest to rodzaj liryki pośredniej, wynikającej



z wczucia się w przeżycia osoby przedstawionej lub też 
z przeżycia tematu. Wiersze tego rodzaju zastępowały liry
kę osobistą, bezpośrednią, antycypując do pewnego stop
nia rozkwit liryki w drugiej połowie XVI wieku.

Dusza z ciała wyleciała ma (jak to udowodniła T. Micha
łowska) związki z ikonografią wizyjną europejską. Nie 
zrodziła się z podłoża ludowego, ale później, w XVI-XVII 
wieku, do niego przeniknęła, podobnie jak i inne utwory. 
Folklor ludowy nie tylko zasilał poezję „literacką” (przyko
ścielną czy szlachecką), ale sam czerpał z niej wiele. Pro
stota tego utworu nie wynika więc z ludowości i jej języ
ka, ale z wielu zabiegów artystycznych podporządkowanych 
motywowi opuszczenia ciała przez duszę, motywowi, któ
ry został w tekście tym ujęty w formę dramatyczną i lirycz
ną. Pisze się, iż jest to wiersz konsolacyjny. Owszem, ale 
bez konsolacji dydaktycznej i umoralniającej, charaktery
stycznej dla innych utworów. Wiersz został zbudowany 
z bardziej szlachetnych kruszców.

W jedności, stałości serca mego...

W jedności, stałości serca mego
żadne[mu] nie objawiam tego,
jedno tobie: namilejsze moje pocieszenie!
A  przy tym pozdrowienie i pokłonienie 
na obiedwie kolenie, aż do samej ziemie -  
bo tego jest w obyczajach wiele.
I po wtóry kroć pozdrowienie i pokłonienie 
na obiedwie kolanie, aż do samej ziemie.
Przy tym, namilsza, nawiedzam zdrowie twoje, 
a tobie też opowiadam swoje.
Toć na mie wie Pan Bog z wysokości, 
iż ja  ciebie miłuję [z] serdecznej miłości,



tak, iż też o tobie nie mogę przestać myślić we dnie i w nocy, 
dobrze ze mnie zdrowie nie wyleci.
Toć bych ja  ciebie nie żałował, nic nie żałował, 
bych się jedno z tobą, m[oja] n[amilsza], nagadał 
i do wolej namiełował.
Bowiem, moja namilsza, wiecie, iż to j[es]t obyczaj tego 
nawiedzić jeden drugiego.

O Boże Wszechmogący, który panujesz swemu stworzeniu, 
oddal dziś smutek, który panuje sercu memu!
Boć muszę na każdą godzinę wzdychać, 
a ciebie, miła, zawsze wspominać.
By się wszyscy doktorowie argowali, 
jeszcze by mojego smutku nie wypisali, 
bo tak me serce j[es]t wielmi zranione.
By były wszyćki maści zebrane, 
aptaki przyrównane, 
nie mogłyby nic pomocy, 
kromia Bożej mocy.
Jedno ty, moj przyjacielu namilszy, 
ty j[es]t też ze wszech nawdzięczniejszy, 
ty pocieszysz, ty ochłodzisz, 
ty uzdrowić raczysz!

Aby się też wszyćcy ptacy zlecieli, 
tedy by się takowej miłości dziwowali!
A  jeszcze, moja namilejsza, 
przez ten list niniejszy pytam: 
powiedz mi co wesołego 
dla pocieszenia serca mego, 
iżbych nie miał tużenia wielkiego -  
bo będzie-li tego wiele, 
muszę przyjąć smutek za wesele.
Wszak dobrze znasz moję miłość,
miejże, m[oja] n[amilsza], w miłowaniu stałość!
Bowiem mię dziw temu:
smucę się, a nie wiem, czemu,
żyw -  nie wiem, co mi się dzieje,
iż się czasem moje smutne serce śmieje;
myślenia tegoż ma dosyć,



a wzdychania nie trzeba prosić.
A nie miej, moja namilejsza, w tych słowach rospaczy,
ale temu za pewne wierzyć raczy,
a proszę, t[y] n[amilejsza], pokornie,
racz to wszytko przyjąć wdzięcznie ode mnie.

A  zatym cię poruczam Onemu, 
co służy wszytek świat Jemu, 
i po wtóry kroć poruczam cię Panu Bogu, 
który wstał trzeciego dnia z grobu.
Imienia, miła, swego
nie wypisuję dla podejrzenia ludzkie[go], 
bo dziś, co młodzi ludzie baczą, 
na to i wrony kraczą.
I ty, mej miłej co ten list będziesz czcił, 
aby ode mnie mą miłą obłapił i pozdrowił; 
a gdyby mię wiernie a stale miłowała, 
daj to, Boże, aby w tym długo trwała!
A  jeślim ja  tobie mił,
chcę, aby ten list na cię zawżdy patrzył,
a poki się nie zedrą słowa lista tego,
poty ty, ma namilsza, nie wynidziesz [z] serca mego!

Am en.

Tekst podaję według transkrypcji M. W ł o d a r s k i e g o  
(1997, s. 105-108). Wiersz, list miłosny, być może żaka 
krakowskiej uczelni, pochodzi według wszelkiego praw
dopodobieństwa z końca XV wieku. Znalazł się w kodek
sie (nr 1159 Biblioteki Ossolińskich), w zbiorze listów 
wpisanych do kodeksu w 1534 roku, ale list powstał 
wcześniej, czego dowodzi ortografia z drugiej połowy XV 
wieku oraz notatka odnaleziona na marginesie jednego 
z dzieł Celtisa, w której przy dacie 1499 zacytowany zo
stał początek przytoczonego utworu (zob. W ł o d a r s k i ,  
1997, s. 105).

Jest to (jak sporo wierszy z XV wieku) tekst obszerny, 
stanowiący chyba list prawdziwy, autentyczny, pisany przez 
zakochanego autora w sposób szczery i żarliwy. Ale autor,



być może student, lub raczej absolwent uczelni (na co 
wskazywałaby pewna dojrzałość listu), okazał się człowie
kiem biegłym w sztuce układania listów. Dlatego też tekst 
ten znalazł się w kodeksie części Wzory listów polskich 
i łacińskich (W łodarsk i ,  1997, s. 239-241).

Utwór to ciekawy, ponieważ wzorce retoryczne przywo
łane w poszczególnych częściach zderzają się z żywiołową 
materią lirycznej wypowiedzi, w której autor stosuje for
my wiersza asylabicznego, rozlewnego, w sposób swobod
ny operującego różnymi wersami od sześciosylabowca do 
osiemnastosylabowca. W obrębie tych antypodów 12 wer
sów to ośmiozgłoskowce, po 10 stanowią dziesięcio-, jede
nasto- i trzynastozgłoskowce, i te struktury wersowe wy
znaczają jakby przeciętną miarę wiersza. Układ wersowy 
wykazuje związek z członowaniem syntaktyczno-intonacyj- 
nym i daje to autorowi dużą swobodę w werbalizacji treści 
listu. Rymy wyraziste, choć nieregularne, przeważnie pa
rzyste (niekiedy potrójne w celu wzmocnienia fragmentu 
traktowanego jako ważny).

Można tę strukturę uznać za typową dla wierszy recyta- 
tywnych. Zapewne i ten tekst był traktowany jako przezna
czony do wygłoszenia, stąd passus dotyczący doręczyciela:

I ty, mej miłej co ten list będziesz czcił, 
aby ode mnie mą miłą obłapił i pozdrowił;

W liście zakochanego zderzają się różne style wypowie
dzi. Ze wspomnianą retorycznością, o której będzie jeszcze 
mowa, wiążą się wypowiedzi, formuły, zwroty na pół oficjal
ne, poważne, nawet podniosłe, jak w przypadku prośby:

O Boże Wszechmogący, który panujesz swemu stworzeniu, 
oddal dziś smutek, który panuje sercu memu!

Bóg został w wierszu przywołany aż 6 razy, co wynika 
nie tyle z pobożności autora, ile jego dążności do nadania 
miłosnym wyznaniom waloru powagi i prawdy, na przykład



Toć na wie wie Pan Bog z wysokości, || iż ja ciebie miłuję 
(z ) serdecznej miłości.

Najczęstszą figurą wiersza są powtórzenia i nagromadze
nia synonimów. To one sprawiają wrażenie nadmiaru, 
wielosłowia, służąc jednak faktycznie oddaniu żarliwości 
uczuć. Wymienić tu wpierw trzeba cały blok adresatywnych 
zwrotów do ukochanej: namilsze moje pocieszenie, namil- 
sza, moja namiłsza, moja namiłsza, miła, moj przyjacielu 
namilszy, ze wszech nawdzięczniejszy, moja namilejsza, 
moja namiłsza, moja namiłsza, ty namilejsza, miła, ma 
namiłsza. Formy te zostały użyte aż 13 razy i mogłyby 
utworzyć (ze względu na liczbę wyrazów i sylab) całą stro
fę. Z kolei wyraz miłości miłować występują po 3 razy, mi
łowanie- raz (razem 7 razy), jednak słownictwo dotyczące 
miłości jest bogate i odnosi się głównie do jej przejawów:
-  jedność ‘stałość’, stałość serca-,
-  nie mogę przestać myśleć we dnie i w nocy, muszę na 

każdą godzinę wzdychać, (muszę) zawsze wspominać,
-  wyrażenia i zwroty związane ze stanami choroby: me ser

ce wielmi zranione, dobrze ze mnie zdrowie nie wyleci-,
-  stany smutku: smutek, który panuje sercu memu, smu

cę się, łużenie wielkie, moje smutne serce, muszę przy
jąć smutek na wesele,

-  pełne troski i serdeczności życzenia skierowane do uko
chanej: nawiedzam zdrowie twoje, cię poruczam Onemu,
i po wtóry kroć poruczam cię Bogu-,

-  prośby o pamięć, stałość uczuć, przyniesienie pociechy: 
ty pocieszysz, ty ochłodzisz, ty uzdrowić raczysz, powiedz 
mi co wesołego || dla pocieszenia serca mego itp.;

-  wyrażenia związane z pozdrowieniami: pozdrowienie i po
kłonienie 11 na obiedwie kolenie, aż do samej ziemie, i po
wtórzenie: Ip o  wtóry kroć pozdrowienie i pokłonienie || 
na obiedwie kolenie, aż do samej ziemie...
Z myślą o oddaniu skali uczucia zastosował autor listu 

„supozycje sytuacji niemożliwych (wspólna praca wszyst
kich doktorów, zebranie wszystkich maści, zlot wszystkich



ptaków), które i tak wobec jego doznań okazują się za 
słabe” (Włodarsk i ,  1997, s. LXXXVI).

Są też szlachetniejsze figury, jak oksymoroniczne gry słów, 
paradoksy, antytezy, na przykład zgromadzone w strofie:

smucę się, a nie wiem, czemu,
żyw -  nie wiem, co mi się dzieje,
iż się czasem moje smutne serce śmieje;

Zwraca uwagę zwrot: muszę przyjąć smutek za wesele.
Z kolei w zakresie budowy tekstu zwraca uwagę reali

zacja zasad średniowiecznej epistolografii (artes dictami- 
nis). Początek listu to egzemplifikacja formuły sub secre- 
to, podkreślenie, iż wyznanie przeznaczone jest tylko ad
resatce. Dalej następuje pozdrowienie (salutio) z bardzo 
piękną formułą: pokłonienie || na obiedwie kolenie, aż do 
samej ziemie -  z rymami: pokłonienie -  kolenie -  ziemie, 
które rozłożone są w trzech kluczowych miejscach wypo
wiedzi: na początku, w środku, na końcu. Konwencjonal
ny charakter ma zapytanie o zdrowie i informacja o wła
snym zdrowiu. Dalej następuje wyznanie miłości, tzw. 
captatio benevolentiae, czyli pozyskanie życzliwości ko
chanki. Motyw miłosnych cierpień wypełnia część zwaną 
narratio. Część określana jako petitio dotyczy próśb piszą
cego. Oryginalną partię przynosi cytowany wcześniej frag
ment, który ma na celu opisanie stanu psychicznego za
kochanego. W końcowej części (conclusio) autor poleca 
ukochaną opiece Boga.

Autor nie stosuje w sposób mechaniczny zasad retorycz
nych. Widoczne jest w liście napięcie między retoryczno- 
ścią, grzecznością, przejawami szacunku a spontaniczno
ścią uczuć i szczerością przedstawienia własnego stanu 
zakochania autora. Chce on, aby list wypadł wiarygodnie, 
aby trafił do rąk ukochanej i aby wszył się w jej pamięć:

Chcę, aby ten list na cię zawżdy patrzył,



Napięcie, o którym była mowa, wyraża się też w pomie
szaniu wypowiedzi prozaicznej (z silnymi elementami po
toczności) z formą wierszowaną, dostosowaną do sublima- 
cji emocji. Nie jest to (jak w większości tekstów z XV wieku) 
proza wierszowana, ale tekst, w którym skrzyżowanie się 
tych rodzajów było zamierzone i dało ciekawe efekty.



Uwagi końcowe

W wieku XV zarówno poezję, jak i prozę wzbogaca spo
ro elementów, które staną się charakterystycznymi cecha
mi twórczości polskojęzycznych pisarzy z pierwszej połowy 
XVI wieku: Biernata czy Reja. Są wśród tych elementów 
właściwości stylu realistycznego, który pojawił się nie tylko 
w wierszach okolicznościowych i satyrycznych, jak Satyra 
na chytrych kmieciów, ale także w twórczości religijnej, na 
przykład w Legendzie o św. Aleksym czy w poezji eschato
logicznej, jak De morte prologus. Cechy realistyczne były 
wówczas jeszcze rozproszone, występowały w niektórych 
fragmentach. Wiązały się nierzadko z mową potoczną, da
jąc na przykład takie oto, trudne do zaakceptowania na
wet w satyrze czy facecji, wypowiedzenia:

A mnogi jidzie za stoł,
Siędzie za nim jako woł,
Jakoby w ziemię wetknął koł

Słota: Wiersz o chlebowym stole

Kłamacie, chłopi, jako psi, byście tacy byli!
Nie stojicie wszytcy za jeden palec jego!

Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego

W XV wieku próby pisania mową potoczną są częste, 
słusznie więc T. Skubalanka widzi w niej ważny styl, zazwy



czaj zresztą kojarzący się „ze strumieniem polskości” (jak 
później nie polerowany na łacińskich wzorcach język Reja). 
Wydaje się wszakże, iż doceniając ekspresywne i obrazowe 
składniki tego stylu, jest on jeszcze daleki od mowy potocz
nej literackiej, tzn. mowy poddanej artystycznym filtrom
i obróbkom, widocznym już jednak w wypowiedziach Śmier
ci z De morte prologus. Ale są też szlachetniejsze zwiastu
ny tej mowy, na przykład w Posłuchajcie, bracia miła czy 
w refleksyjnym liście miłosnym W jedności, stałości serca 
mego...

Nurt realistyczny miał też inne oblicze, widoczne na 
przykład w niezwykle dokładnych (i plastycznych) portre
tach Marii Panny w Rozmyślaniu przemyskim czy w kaza
niu Paterka. Deskrypcje te przynosiły sugestywne obrazy, 
dobitnie literackie, choć w grę wchodziły raczej gatunki nie 
zajmujące wysokiej pozycji w średniowiecznej hierarchii 
genologicznej.

Przeciwieństwem stylu realistyczno-potocznego był styl 
retoryczny. Nie prezentował on w XV wieku tak wysokich 
przejawów kunsztu jak w przypadku Bogurodzicy czy Ka
zań świętokrzyskich. Ale odnotujmy tu, iż stylem tym po
służył się w celach polemicznych i dydaktycznych Andrzej 
Gałka, przydając mu żywych dyskursywnych rumieńców. 
Styl retoryczny będzie trwał w XVI wieku, nasili się nawet 
w XVII stuleciu. W przypadku wierszy piętnastowiecznych 
jego status jakby się zachwiał na rzecz naturalnej mowy 
codziennej i mowy poetycko-lirycznej. Widać jednak jego re
alizacje w różnych wierszach, choćby w poezji miłosnej ża
ków, czy w dydaktycznych partiach De morte prologus oraz 
w umoralniającej Skardze umierającego...

Zmieniały się wzorce tego stylu. Pozostał on jednak istot
nym czynnikiem stylotwórczym w poezji i prozie średnio
wiecznej. Ale z pewnością wiek XV w poezji to interesują
ce, a niekiedy wybitne początki polskiej liryki {Posłuchaj
cie, bracia miła, Kwiatek czysty..., Dusza z ciała wyleciała). 
Wiążą się one z poezją religijną, a zwłaszcza z maryjną,



mającą swoje dwa nurty: nurt ciemny, dolorystyczny (Po
słuchajcie., bracia miła) i nurt, który głosił radość -  jak 
w refrenie Kwiatka czystego...:

A czemu nam smutek,
Gdy ta Panna wiesiele

Wspomniane teksty to przykłady niekonwencjonalnie 
potraktowanego i poetycko rozwiniętego motywu religijne
go, który został przeżyty i zwerbalizowany tak, jakby sta
nowił najgłębiej osobisty temat. Styl liryczny w poezji XV 
wieku wykazuje silne związki z literacką poezją łacińską, 
bywa z reguły stylem z wysokich kręgów kultury. Stąd zna
komita znajomość środków poetyckich, takich jak symbo
lika barw, wykorzystanie biblijnego (z Pieśni nad pieśnia
mi) toposu kwiatu w charakterystyce piękna fizycznego
i duchowego Marii Panny, jak wprowadzenia toposu łąki 
w Dusza z ciała wyleciała, czy złożone i zmienne gry języ
kowe, wersyfikacyjne w Żalach Matki Boskiej pod krzyżem. 
Wiele z tych środków omówiliśmy dokładnie. Warto też 
podkreślić, iż język liryki wyróżniał się stonowaniem środ
ków, melioratywnością, a nawet subtelnością w doborze 
wyrazów i wyrażeń emocjonalnych oraz abstrakcyjnych. Wi
doczne jest to w liście miłosnym W jedności, stałości serca 
mego, stanowiącym rzadki przykład liryki bezpośredniej.

W poezji XV wieku wyodrębniły się trzy systemy wersy
fikacyjne: wiersze sylabiczne, wiersze asylabiczne i struk
tury mieszane, wśród nich sylabizm względny. Sylabiczność 
wiązała się z melicznością i miała oparcie w poezji łaciń
skiej , asylabiczność natomiast występowała w tekstach re- 
cytacyjnych.

Brak uporządkowania w zakresie wersyfikacji i rymowa
nia wykorzystują niektórzy uzdolnieni poeci, stosujący 
zasadę zmienności technik stylistycznych i ich funkcjonalne 
przyporządkowanie treści utworu. W XV wieku stopniowo 
rym staje się komponentem wiersza, minął już czas ars dic- 
tandi.



Również w prozie następują korzystne zmiany.
Rozmyślanie... wprowadza do literatury polskiej przyrodę. 

Zdaniem S. Vrtla-Wierczyńskiego, „Utwór (...) posiada wiele 
zalet literackich, jako to antropomorfizm i humanizm poglą
du na świat, realizm w traktowaniu tematu, wprowadzenie 
rozlewnej fikcji literackiej, wybitny kunszt narratorski i pły
nącą stąd dużą sugestywność opowieści, pełnej pokory i od
czucia dewocyjnego, a zarazem refleksyjnej i dociekliwej; 
pragnącej rozjaśnić wszystkie tajemnice i rozwiązać wszyst
kie zagadki, zebrane wokół przyjścia na świat Zbawiciela, 
Jego Matki, Józefa, dzieciństwa, życia całego i okrutnej męki 
ukrzyżowania” ( V r t e l - W i e r c z y ń s k i ,  1959, s. CV).

Cechę stylistyczną utworu stanowi jego bujność, rozlew- 
ność przy dobrej kompozycji poszczególnych części, zwłasz
cza początkowych i środkowych. Autor chce wszystko po
rządnie opisać, skomentować, opowiedzieć, a równocześnie 
zaciekawić odbiorcę. Dlatego odchodzi od stereotypów do
tyczących życia Chrystusa, rozwijając te wątki, które 
wydają mu się ciekawe i niejasne.

Tekst właściwy poprzedzony jest zawsze metatekstowym 
omówieniem, które zazwyczaj bywa tak zbudowane, aby nie 
zostało powiedziane zbyt dużo, por. na przykład część 38.: 
Czczenie o tym, jako anjol odstąpił od dziewice Maryje; 
część 51.: O tych znamionach i o cudach, ktoreż sie stały 
przy narodzeniu Jezu Kry sta. To było pirwe...

W Rozmyślaniu przemyskim zderzyły się więc różne tech
niki literackie, od „naturalistycznie” dokładnej deskrypcji po 
barwnie opowiedziane zdarzenia i ogólne wprowadzające 
streszczenia. Gdyby rozwój staropolskiej prozy zbeletryzo
wanej poszedł tym torem, mogłaby ona konkurować z po
ezją i oratorstwem: autor „duchowego romansu” był twór
cą uszlachetniającym apokryf wartościami artystycznymi, 
jakich nie ma wierszowana Legenda o św. Aleksym.

Niewielki, by nie rzec: minimalny, był udział elementów 
stylu ludowego; ludową proweniencję wykazuje jedynie 
pieśń Nie wybiraj, junochu, oczyma:



Nie wybiraj, junochu, oczyma,
Ale słuchaj cichyma uszyma.

Przeradzi cie, junochu, kowanie,
A  i ono liczka wychowanie;
Każdać panna po licu rumiana,
Ale patrzaj, być była domowa.

Pieśń tę zapisał w łacińskim kazaniu kaznodzieja Piotr 
z Miłosławia, poprzedzając ją zdaniem do słuchaczy: jak 
śpiewacie w swojej pieśni. Uważa S. Wor on cz ak ,  iż „Ze 
względu na typ wiersza, stary 10-zgłoskowiec 4 + 6 z dro
bionym członem pośredniówkowym (4 + 3 + 3), można ten 
utwór uznać za ludowy, ale w porównaniu z kolędami z Lu- 
dycyj wieśnych jest to wiersz nowszego typu, konsekwent
nie parzyście rymowany” (1993, s. 16).

Zdaniem M. Włodarskiego, Jest to p r a w d o p o d o b n i e  
[podkr. -  A.W.] piosenka ludowa, cantilena vulgariś’ (W ł o 
darski ,  1997, s. 10). Według J. K r z y ż a n o w s k i e g o  in
spiracją utworu było przysłowie o „wybieraniu żony uchem, 
nie okiem” (1975, III, s. 247). Przysłowiowy charakter 
pieśni uwypukla początkowy dystych:

Nie wybiraj, junochu, oczyma,
Ale słuchaj cichyma uszyma.

Do tego zwierszowanego przysłowia, prezentującego 
mądrość życiową ludowych przysłów, dodany jest cztero- 
wiersz, stanowiący rozwinięcie motywu właściwego wybo
ru dobrej żony. Czasownik przeradzi znaczy tu ‘zwiedzie’, 
a rzeczownik kowanie odnosi się, na co wskazuje kontekst, 
do kobiecych ozdób, kutych z metalu (a nie do, jak sądził 
Krzyżanowski, okutej skrzyni z posagiem). Zakochany nie 
ma patrzeć na urodę i ozdoby kobiece, ale na cechy doma- 
torskie.

Sygnałami ludowego kodu poetyckiego są tu też:
-  przeczenia: Nie wybiraj (...), || Ale słuchaj,
-  paralelizmy składniowe dystychu pierwszego i drugiego.



Wydaje się, iż właściwe zakodowanie tekstu powinno być 
następujące:

Nie wybiraj, junochu, oczyma,
Ale słuchaj cichyma uszyma.

Przeradzi cie, junochu, kowanie,
A  i ono liczka wychowanie.

Każdać panna po licu rumiana,
Ale patrzaj, być była domowa.

Jak pisze J. Woronczak ,  „W średniowiecznej Polsce ust
na twórczość o przedchrześcijańskiej genezie nie znalazła 
chętnych zbieraczy (...). I tak, ze Średniowiecza mamy tyl
ko jeden zapis incipitu pieśni obrzędowej ( Świątki lecie)
i dwa zapisy mało zrozumiałych refrenów” (1993, s. 15). 
Więcej przynosi XVI wiek. „W Ludycjach wieśniaczych, 
druczku sowizdrzalskim z 1544 roku, znajdujemy tekst du
żej partii obrzędu kolędowania wraz z dwiema pieśniami, 
kolędami (...)” . „Występują tu różnego typu archaizmy, na 
przykład wyraz trzem, który nie pojawia się już prawie w tek
stach XV-wiecznych, liczne bezokoliczniki na -ci, brak kon
sekwentnego rymu i organizacji ponadwersowej, konkate- 
nacja, anafora, poprawnie zbudowane dłuższe porównanie 
zaprzeczone, słowem wszystkie typowe cechy starej sło
wiańskiej poezji ludowej” (Woronczak ,  1993, s. 15).

Są to jednak bardzo skromne resztki. Dominuje zdecy
dowanie poezja „literacka” , która bardzo wiele zawdzięcza 
utworom łacińskim. W XV wieku widać, że polskojęzyczna 
twórczość poszukuje własnych tematów i środków wyrazu. 
Idzie nie tylko o poezję świecką okolicznościową, ale też
o niektóre motywy religijne maryjne i chrystologiczne, 
ujęte w sposób liryczny, z pogłębioną motywacją psycholo
giczną postaci. Pewne właściwości polskie wynikały z uży
cia kodu potocznego. Sądzę jednak, iż jego roli nie należy 
przeceniać. Przeważa w sumie typ polszczyzny kulturalnej, 
poddanej różnym stylistycznym obróbkom, nadającym jej



płynność, jasność, nierzadko delikatność (por. Dusza z ciała 
wyleciała, Kwiatek czysty..).

W moim przekonaniu nie wzorce czeskie (zdecydowanie 
przez niektórych badaczy przecenione), ale rodzime wzor
ce łacińskie odegrały dużą rolę w kształtowaniu początków 
polskiego języka literatury. Widać tu korzystną rolę polskie
go bilingwizmu. W przeciwieństwie do Czech czy Słowenii 
ograniczał on zdecydowanie wpływ niemczyzny i przyczy
niał się w decydującym stopniu do wzrostu bogactwa i po
ziomu polskojęzycznej twórczości, wyzwalając w wykształ
conych twórcach inwencję i poszukiwanie polskojęzycznych 
środków wyrazu (por. foniczne i semantyczne gry językowe). 
Mając na uwadze tłumaczenia Biblii oraz rozwiniętą twór
czość religijną, liturgiczną, apokryficzną, maryjną, chrysto
logiczną i eschatologiczną, można tu mówić o kształtowaniu 
się językowo-kulturowej podstawy późniejszej literatury. 
Zresztą „strumień polskości”, o którym pisała T. Skubalan- 
ka, bił znacznie silniej z tekstów stanowiących przeróbki
i wolne tłumaczenia z poezji łacińskiej niż z poezji czeskiej. 
Dowodzi tego na przykład Legenda o św. Dorocie, która we 
fragmentach mogłaby też uchodzić za tekst czeski spolsz
czony. Polszczyzna tego utworu jest bardzo słaba, nie tyl
ko na skutek nadużywania czechizmów.

Stosunki łacińsko-polskie w XV wieku wykazują tenden
cje do symbiozy, wzajemnego uzupełniania się i wspierania, 
które sprzyjać będą rozwojowi polskiej kultury w znakomi
tym dla niej XVI wieku.

Dlatego tak często i chętnie mówiliśmy o wieku XV jako 
wieku początków gatunków i stylów, a także i motywów, 
które rozwiną się szeroko w XVI i XVII stuleciu.

Oczywiście, dla niektórych stylów brakło nazwy. Dlate
go wprowadziliśmy do pracy pojęcie stylu dolorystyczne- 
go czy pojęcie stylu „radosnego” . Ten pierwszy łączy się 
z następującymi gatunkami: pieśń pasyjna, godzinki (wy
wodzące się z oficium brewiarzowego), planetus, traktat 
pasyjny, historiae passione, pieśni pokutne, rozmyślanie,



misterium... Już sama liczba tych gatunków dowodzi, że 
musiał istnieć łączący je wszystkie styl werbalizacji, zwią
zany ściśle z tematem cierpień Chrystusowych i żalów jego 
Matki. I tak też jest w przypadku stylu radosnego, nąjwy- 
raziściej może obecnego w kolędach, ale widocznego rów
nież w pieśniach o zmartwychwstaniu, pieśniach o Marii 
Pannie, o Duchu Świętym.

Nurt dolorystyczny i jego przeciwieństwo -  nurt radosny 
były tak silne w literaturze XV wieku, iż zdominowały pi
śmiennictwo literackie. Styl dolorystyczny miał pewne 
cechy wspólne ze stylem wanitatywnym, który rozwinął się 
w baroku, jednakże różnice między nimi były duże. Styl do
lorystyczny nigdy nie służył traktowaniu cierpienia i śmier
ci jako przejawów marności ludzkiego życia i doczesnego 
świata, przeciwnie -  oddawał on upatrywanie w cierpieniu 
sensu odkupicielskiego, zbliżającego człowieka do Chrystu
sa, a Chrystusa -  do człowieka.

Styl dolorystyczny dotyczył też motywu stabat mater 
dolorosa, łącząc tym samym motywy chrystologiczne z mo
tywami maryjnymi. Ze stylem tym związana była trzyfazo- 
wa droga duchowych przejść: od meditatio przez compas- 
sio do imitatio (Kopeć,  1981, s. 47). Jak pisze M. E l ża -  
nowska ,  „Medytacja oznaczała praktycznie kontakt ze 
słowem (tekst czytany półgłosem, recytowany, śpiewany -  
jak Żołtarz) i niesioną przez nie treścią. (...) Tekst rozmy
ślania, przynosząc poznanie, skłania do pracy wyobraźni, 
wywołuje wewnętrzne poruszenie, przeżywanie, w s p ó ł -  
p r z e ż y w a n i e  -  compassió (...). Ale compassio nie ma się 
ograniczyć do przejściowej egzaltacji, lecz przeniknąć czło
wieka tak głęboko, by poprowadzić ku naśladowaniu - 
przez życie zgodne z Chrystusową nauką i przez podjęcie 
cierpienia” (1994, s. 146).

Nawet jeśli w pasyjnych utworach brakło któregoś ogni
wa, pozostałe odgrywały w nim ważną rolę. Motywy pasyj
ne nie były tylko motywami liturgicznymi i dewocyjnymi,



dotyczyły istotnych problemów ludzkiej egzystencji, sensu 
życia i sensu cierpienia.

Niestety, brakło w literaturze polskiej traktatów filozo
ficznych, medytacyjnych, z rozwiniętą formą dyskursywne- 
go dialogu, brakło traktatów teologiczno-filozoficznych, 
pogłębiających różne istotne motywy humanistycznej myśli, 
której w średniowieczu zachodnim nie brakowało. Litera
tura XV wieku miała w sumie raczej charakter moralistycz- 
no-ekspresywny niż refleksyjno-intelektualny. Jeszcze nie 
zaowocowała w polszczyźnie humanistyczna myśl Włodko
wica i innych profesorów Alma Mater. Jeszcze nie zrodziła 
się potrzeba napisania w ojczystym języku ojczystej histo
rii, choć już po polsku próbowano ustanawiać prawa (na 
przykład Statuty wiślickie). Brakło eposu. Brakło prawdzi
wej satyry. Brakło dramatu. Brakło literatury typu dwor
skiego.

Luki były dotkliwe. Toteż nie ukształtował się w XV wieku 
(ani tym bardziej w stuleciach wcześniejszych) polski język 
literacki, który miałby charakter dialektu ogólnopolskie
go kulturalnego, dialektu ludzi kształcących się i wykształ
conych. Nie było jeszcze literackich środowisk, towarzystw, 
instytucji, takich jak we Włoszech czy we Francji. Pierw
sze kulturalne organizacje powstaną u schyłku XV wieku, 
jako owoc działalności humanistów -  cudzoziemców. Bra
kowało wreszcie wybitnych pisarzy oddanych swej pasji li
terackiej, mających odpowiedni autorytet i moc oddziały
wania na kulturalnych odbiorców. Polszczyzna literacka XV 
wieku była jeszcze za skromna i niepewna, aby mogła wy
tworzyć wzorce dla języka literatury i całego piśmiennic
twa.
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