
Izabela Kępka, Lucyna
Warda-Radys

O języku pieśni z XVII-wiecznego
śpiewnika ze zbiorów Biblioteki PAN
w Gdańsku
Język - Szkoła - Religia 2, 183-196

2007



Poddane analizie pieśni znajdują się w rękopisie Biblioteki PAN  
w Gdańsku o sygnaturze akc. 127/701. Jest to niewielka papierowa książe-
czka, licząca 16 stron. W rękopisie brakuje pierwszej karty. Nie ma w nim 
żadnych informacji o dokładnym czasie powstania ani o autorze. Analiza 
charakteru pisma wskazuje tylko, że w całości został spisany jedną ręką. 

W śpiewniku znajduje się 10 pieśni. Wszystkie są opatrzone nutami. 
Nie mają one tytułów, więc podajemy incipity: 
1. s. 2-2v: Sporady Troice swięty wſzedł Angioł do panny naswiętſzy; 
2. s. 3: Słowem niezwikłym nowiny od pana Bądz pozdrowiona; 
3. s. 3v-4-4v: Pochwalmy pana wliczbie swietych iego;
4. s. 5v-6: Powiedzcie nąm Paſterze Cosię wąm ziawieło (por. 9v-10); 
5. s. 7v-8-8v-9: tekst polski i łaciński: Syn się Bozy narodził / Puer nobis 

naſcitur;
6. s. 9v-10: tekst polski z łacińskim incipitem: Powiedzcie nąm paſterze 

powiedzcie // coscie widzieli (Quewm vidiſtis paſtores dicite...); por. 
5v-6;

7. s. 11v-12: tekst polski z łacińskim incipitem: Pomagabog panie chriſte 
naſz miły (Aue Jesu paruule nate hodie; hodie mundum beaſti Dum 
viſitati); 

8. s. 12v-13: Dziatki dziatki niewinne panienſkiey cziſtosci; 
9. s. 13v-14: Od wſchodu ſłonca aż [tak] na zachod iego chwalmy ochot-

nie krola niebieskiego; 
10. s. 15: Dzieciątko dostoine: zbłogoſławiony dziewice mariey. 

1 Z metryczki rękopisu wynika, że śpiewnik od strony muzycznej badała Danuta 
Szlagowska. Nie znalazłyśmy jednak żadnych konkretnych wzmianek o nim w pracach 
tej badaczki. 
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Wszystkie pieśni zostały zapisane bardzo starannie, bez skreśleń  
i poprawek (jedyny wyjątek na s. 13: nadpisane i w wyrazie przywitamy 
> przywitaimy). 

Większość zawartych w śpiewniku tekstów to pieśni bożonarodzenio-
we. Spośród 10 tekstów tylko dwa zostały odnotowane w opracowaniach 
zbiorów najstarszych polskich kolęd2. M. Bokszczanin wśród pieśni za-
wartych w barokowej Kantyczce Chybińskiego wymienia utwór Od 
wschodu słońca aż po zachód jego3 i podaje, iż był to tekst śpiewany  
w święto Trzech Króli. Natomiast w opracowaniu Kolędy polskie. Śred-
niowiecze i wiek XVI odnotowana została kolęda Dzieciątko dostojne  
z błogosławionej dziewice Maryjej4. Utwór ten pochodzi z XVI w. i poja-
wił się w czterech rękopiśmiennych kancjonałach (z lat 1586 – dwa; 1637 
i 1700) odnalezionych w Bibliotece PP. Benedyktynek w Staniątkach5. 
Nie notuje żadnej z omawianych kolęd w swoim zbiorze Symfonii aniel-
skich Jan Żabczyc6. Żadna z pieśni nie rozbrzmiewa już dziś w kościołach, 
nie znalazła się też w Śpiewniku kościelnym ks. Jana Siedleckiego7. 

Z badań M. Bokszczanin wynika, że kolędy tematycznie oparte są na 
Biblii – od Ks. Rodzaju (upadek pierwszych rodziców uzasadnia koniecz-
ność odkupienia) po Ewangelie (narodzenie Chrystusa i cel Jego życia to 
zbawienie ludzi). Podstawowy motyw kolęd, oparty na fragmentach 
Ewangelii (Mt. 1, 18-2, 23; Łk. 1, 1-52), stanowi tryptyk: narodzenie 
(stajenka betlejemska) – powitanie (pasterze) – objawienie (Trzej Królo-
wie). Prócz tego pieśni bożonarodzeniowe wykorzystują motywy apokry-
ficzne (wół i osioł w szopce betlejemskiej) oraz wywodzące się z Kazań 

2 Wiek XVII nie znał jeszcze nazwy kolęda, gdyż pojawiła się ona prawdopodobnie 
dopiero w XIX w. (por.: Litrtatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984, 
t. I, s. 457).

3 M. Bokszczanin, Kantyczka Chybińskiego. Z tradycji biblijnych i literackich kolędy 
barokowej, [w:] Literatura-komparatystyka-folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzy-
żanowskiemu, Warszawa 1968, s. 770.

4 Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI. Teksty z rękopisów starych druków przy-
gotowali S. Nieznanowski i J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1966, t. I, s. 244. 

5 M. Bokszczanin, Kantyczka Chybińskiego. ..., s. 770.
6 J. Żabczyc, Symfonie anielskie, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1998. 
7 W swoim zasadniczym zrębie został on zredagowany pod koniec XIX w. (w 1878 r.) 

i od tego czasu był wielokrotnie wznawiany i uzupełniany. Do porównania wykorzysta-
łyśmy wydanie opracowane przez ks. Karola Mrowca (1982 r.). 
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gnieźnieńskich8 antytezy: Bóg – człowiek, niebo – ziemia, aniołowie – pa-
sterze, metafizyka – realizm9. 

W omawianym śpiewniku przeważają pieśni związane z motywem 
narodzenia. Zbiorek rozpoczyna jednak pieśń o Zwiastowaniu Sporady 
Troice swięty. Jest ona oparta na motywach Ewangelii opisujących to 
wydarzenie. Każdy z wersów tej pieśni jest niestety urwany, jakby brako-
wało w śpiewniku miejsca na dokończenie. W związku z tym tekst nie 
ma także zakończenia, ostatni wers urywa się na słowach: Bądz chwała 
Bogu stego poselstwa ucieszonego jedinemu Synowi y swięmu (prawdo-
podobnie błędnie zam. świętemu). Następny utwór Słowem niezwykłym 
nowiny od Pana Bądz pozdrowiona nawiązuje także do Zwiastowania  
i jest utworem pochwalnym ku czci Maryi. Kolejne pieśni (pieśni: 4-8) 
mają już charakter typowo bożonarodzeniowy. Zawierają najstarsze mo-
tywy charakterystyczne dla kolęd, tj. motyw zwierząt (wół i osioł) klęka-
jących przed Panem, witających Go pasterzy i wyśpiewujących chwałę 
aniołów (Syn się Bozy narodził człowiecze dla ciebie ktorego Angieli 
chwalą wniebie przedktorym woł y osieł nakolana Klekamy [tak zam. 
klękali] 5). Często podkreślają, iż narodzenie Jezusa jest zapowiedzią 
głównego celu przyjścia Boga na świat – zbawienia ludzi (pieśni: 4, 5, 6, 
7, 8), np. Jeſus się nąm narodził człowiekiem się stawſzy // by nas do 
nieba doprowadził Łaskę swą nąm dawſzy (4). 

Jedna pieśń została zapisana w dwóch wariantach (4 i 6). Wydaje się, 
że jest ona tłumaczeniem tekstu łacińskiego, gdyż pojawia się łaciński 
incipit. Kolęda ta ma postać dialogu: zbudowana jest z pytań kierowanych 
na przemian do pasterzy i aniołów na temat tego, co zobaczyli, i odpowie-
dzi zaczynających się od paralelnego stwierdzenia, że Jezus się dzis / nąm 
/ wąm narodził (koniec wersu w każdym wypadku jest inny). W pieśni  
nr 4 odpowiedzi jest 7, a pytań tylko 5. Pieśń nr 6 jest krótsza, składa się 
z trzech pytań i odpowiedzi (odpowiadają one pierwszym wersom tekstu 
nr 4). Trudno rozstrzygnąć, co jest powodem dysproporcji w tekście nr 4. 
Jest on rozpisany aż na czterech kolejnych stronach i może nastąpiła tu 
jakaś pomyłka kopisty. Nietrudno o nią było, ponieważ pytania się po-
wtarzają (1 jak 5, 2 jak 4). 

8 Zob.: J. Krzyżanowski, Moc truchleje... Kilka słów o kolędzie Franciszka Karpiń-
skiego, [w:] Paralele, wyd. 2. Warszawa 1961, s. 296-302.

9 M. Bokszczanin, op. cit., s. 716-725.
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Nie pojawiają się w zbiorku kolędy nietypowe, np. pasyjne czy wiel-
kanocne. Jedna pieśń (7) nawiązuje do przyjścia Boga na świat, ale skupia 
się na Jego zbawczym zadaniu. 

Z badań M. Karpluk wynika, że teksty kolęd pochodzą zazwyczaj ze 
źródeł obcych10. W badanym zbiorku łaciński incipit pojawia się przy 
dwóch pieśniach (por. wyżej wykaz analizowanych pieśni), można więc 
przypuszczać, że są one tłumaczeniami. Jedna pieśń (10) jest tworem 
hybrydalnym: zaczyna się od słów polskich, następnie pojawiają się 
wtręty łacińskie w tekście polskim, by ostatecznie przejść w tekst pisany 
wyłącznie po łacinie11. W wypadku jednej pieśni mamy tekst łaciński  
i polski (5). Ich porównanie wskazuje, że tekst polski nie jest wiernym 
tłumaczeniem łacińskiego. Jak stwierdza H. Kowalewicz, dokonując 
przekładów pieśni i modlitw łacińskich, wiernie tłumaczono przede 
wszystkim początkowe fragmenty utworów, resztę zwykle parafrazowa-
no12. 

Praca nasza ma charakter dwudzielny. W pierwszej części pragniemy 
zwrócić uwagę, czy jakieś właściwości językowe wyróżniają omawiany 
śpiewnik na tle siedemnastowiecznej polszczyzny. W części drugiej omó-
wimy najważniejsze cechy stylistyczne analizowanych pieśni. 

Grafia i ortografia

Pod względem grafii i ortografii śpiewnik w zasadzie nie odbiega od 
stanu innych rękopisów pochodzących z XVII wieku. Pomimo wyraźnie 
widocznej staranności i dbałości pisarza o stronę graficzną kancjonału 
daje się zaobserwować dowolność w stosowaniu wielkiej i małej litery 
oraz w zakresie pisowni łącznej i rozdzielnej przyimków z następującym 
po nich wyrazem (wbetleem, Jeſu naſz Panie zoicem, Sporady Troice 
swięty, ſynu Bozy, panie christe, Zbawiciel, z weſelem, zweſelem, pan ſtobą, 
zduchem swiętem, w ezłobie). 

10 M. Karpluk, O języku kolęd staropolskich, [w:] Kolędy..., t. II, s. 387-398. 
11 W takiej postaci pieśń ta została zanotowana także w zbiorze polskich kolęd śred-

niowiecznych (Kolędy polskie ..., t. I, s. 244). 
12 H. Kowalewicz, Polskie przekłady pieśni pasyjnych, [w:] Polskie pieśni pasyjne,  

s. 70. 
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Pisarz nie różnicuje graficznie samogłosek pochylonych i tylko w kil-
ku wypadkach oznacza kreską spółgłoski miękkie13 (np. woł, przed ktorym, 
stworzenie, Angielskie chory, Bog, swego; swięty 1, dzis 4, stac, swiata, 
spiewaimy, wyjątkowo: bądź 1, czinićie, widźieli 4, aż 9). Sporadycznie 
kreśli małą i wielką literę z, oznaczającą zarówno ż jak i z: Vniził 4, zdu-
miala 1, ządali, zdawna 4 także w dwuznakach: powiedzcie 5. Kreślenie 
litery l dla ł jest regularne. Nieliczne odstępstwa należy uznać za pomył-
ki pisarza: zdumiala 1, ſliczna, ſlonca 3.

W miejscu głoski j w nagłosie i przed samogłoskami pisarz używa 
litery i, co również jest zgodne z tendencjami w dobie średniopolskiej 
(spiewaią, ia, ziawieło, pokoiem). Zwraca natomiast uwagę, że litera ta 
nietypowo pojawia się też w wygłosie i przed spółgłoskami: z oicem, moi, 
spiewaimy, niechai 3 obok wyraźnie rzadziej wykorzystywanego y: wiey, 
panienſkiey. 

Biorąc pod uwagę fakt, że jota dla oznaczenia głoski j po raz pierwszy 
pojawiła się systemowo w Biblii gdańskiej (wyd. 1632)14, rzuca się  
w oczy jej zastosowanie w kancjonale. Pojawia się ona w kilku wyrazach 
w pozycji inicjalnej, zawsze jako wielka litera (Jeſuſa, Jedynego, Jako, 
Jeſu, Jdzcieſz, J ze ‘iże’). Taki stan rzeczy obserwujemy też w innych 
rękopisach powstałych na Pomorzu w XVII w.15. Może w tej funkcji 
wykorzystuje pisarz także literę g (zawsze w połączeniu gi), ale wyłącz-
nie w wyrazie anioł i pochodnych (Angieli, Angiołowie, Angielſkie). 
Motywować to trzeba oczywiście wpływem łac. angelus. Trudno jednak 
orzec, jak te formy były wymawiane. 

Zwraca również uwagę pisownia bezokolicznika bydz (5).

13 Por. B. Walczak, Zarys..., s. 120: „Poza sporadycznymi wypadkami zasadniczo aż 
do końca XVII wieku (jak o tym świadczą ówczesne rękopiśmienne diariusze, pamiętni-
ki, listy itp.) nie kreskowano w piśmie ręcznym samogłosek pochylonych i spółgłosek 
miękkich”. 

14 D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Polszczyzna biblii gdańskiej, Pol reg 6, s. 8. 
15 Por. np. K Handke, Cechy polszczyzny testamentów Jakuba i Joanny Wejherów, 

[w:]Polszczyzna regionalna Pomorza, t.3, Wrocław 1989, s. 30-31; J. Treder, Wybrane 
zjawiska językowe w „Inwentarzu starostwa skarszewskiego” z 1628 r. , [w:] Polszczyzna 
regionalna Pomorza, t. 7, Warszawa 1996, s. 81; L. Warda-Radys, Ortografia i fonetyka 
inwentarzy biskupstwa chełmińskiego z XVII w., [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza,  
t. 8, Warszawa 1998, s. 116. 
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Odzwierciedlenie artykulacji w zapisach

W badanym materiale daje się zaobserwować podwyższenia i obniże-
nia artykulacji przed spółgłoskami półotwartymi. Na wymowę ó jak u 
wskazuje zapis: o pułnocy (ale społchwalących 6, weſpoł 3) 16; e jak i, y 
(wszystkie przykłady pochodzą z jednej pieśni, mogą więc oddawać pisow-
nię jakiegoś pierwowzoru): oblubinico, promin, switym ‘świtem’, pod 
nozkim ‘podnóżkiem’ 3. 

Obniżający wpływ sąsiedztwa półotwartej N widoczny jest jedynie  
w formach odmiany przymiotnikowo-zaimkowej: 
1. w liczbie pojedynczej N.: nowem pokoiem 5, zduchem swiętem 9; Ms.: 

w ciele niewolniczem 9; 
2. w liczbie mnogiej C.: ktorem 9, N.: zubogiemi, nadynſzemi, swięte- 

mi 3. 
Zestawienie wyrazów w pozycjach rymujących się może jednak świad-

czyć o częstszej wymowie -em mimo zapisanego -im: ubogim – z Bogiem 
8. W N. i Ms. liczby pojedynczej pojawiają się także formy z końcówką 
-im / -ym (niezwykłym 2, przed ktorym 5, potym 1, tym 5, swoim 5, płacz-
liwym, lutoſciwym 8), natomiast nie zanotowano form na -im / -ym, -imi 
/ ymi w liczbie mnogiej. Wątłość materiału nie pozwala na dokładniejsze 
stwierdzenia dotyczące frekwencji tychże form, ale w ogólnym zarysie 
mo ż na stwierdzić, że jest to zgodne ze stanem polszczyzny ogólnej  
w XVII wieku17. 

Na uwagę zasługuje też przejście i, y >e przed L w rdzeniach czasowni-
kowych: ziawieło (2x), zrucieła, zdziwieła 9 (ale obronił, wprowadził, 
nawiedził, sprawiła, narodził 6). Także tutaj analiza rymów może wskazy-
wać na częstszą niż zapisano wymowę -eł-: było – ziawieło, napełniła – 
była – zdziwieła 9. Główne nasilenie tej tendencji rozwojowej przypada 
właś nie na wiek XVII, ale niejasny jest jej zasięg. M. Bargieł zwraca 
uwa gę, że zapisy z rozszerzonym el pochodzą przede wszystkim z Wiel-

16 Wpływ L na poprzedzające ó w wyrazie pół i złożeniach z nim obserwujemy już  
w XVI w. W. Mańczak twierdzi, że jest to nieregularny rozwój spowodowany frekwencją 
tego wyrazu. Por. W. Mańczak, Staropolskie puł ‘pół’, „Język Polski” 76, 1996, z. 4-5,  
s. 285-288. 

17  Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa , t. II., s. 300. 
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kopol ski i Małopolski18. Klemensiewicz twierdzi, że jest to zjawisko 
wy jąt kowe w polszczyźnie literackiej, odczuwane niekiedy nawet jako 
na ruszenie normy językowej, Stieber natomiast uznaje je za powszechne 
na wet w języku „warstw kulturalnych”19. 

Wyraźnie widoczne jest zjawisko bardzo silnego zwężenia e przed j 
w wygłosie, zwłaszcza w końcówce D. lp. r. żeń. odmiany przymiotniko-
wo-zaimkowej: Troice swięty, panny naswiętſzy, do ni 1, ſpiekielny męki 
3, gany wſzelaki, cci (...) taki 2, ſprzecziti panny 9, naſzy nie wdzięcznoſci, 
zbłogoſławiony dziewice 10 (wyjątkowo wiey 10, panienſkiey i w zapo-
życzonym mariey 10) . 

O północnopolskim zrównaniu y z i może świadczyć mieszanie znaków 
dla tych głosek w pozycjach: po wargowych: mami, wilanie 7, niezwikłym 
(2), wirwał 3, naiwiſzego 9; po przedniojęzykowych: gdis, gdiſz, iedinemu, 
gdiſcie, iediny 9 (obok iedyny), okriwa, ſkazi (ale zmazy) 3. Stosunkowo 
liczne zapisy i po historycznie miękkich mogą odzwierciedlać jeszcze ich 
palatalną wymowę: czili, czinićie, proroci, vniził, wszysci; przibytku, 
przeſrocziſtego, ziwego, niecziſtosci, prziczina 3; czistoſci, prziſzedł, po-
łoził, prziiąc 8, ſprzecziſti 9. 

Ślady kaszubskiego dialektyzmu w postaci stwardnienia ś, ć widać 
może w zapisach: syły; zwyſokoſcy 8. Nie mogą natomiast świadczyć  
o tym zapisy typu swięty, naswiętſzy, łaſkis, sczeſliwas, ze, bądz 2, wſtępic 
10, dobroc 5, dzis 4, 9, ſliczna 3, swięty 1, naswiętſzy 2, Jdzcieſz, gdyż 
prawie zupełny brak znaków diakrytycznych jest cechą omawianego rę-
kopisu. Podobnie ostrożnie trzeba podejść do ewentualnych śladów ma-
zurzenia. Brak kropki nad ż nie może być jego świadectwem (ziwe 3, 
połoził 8), a zapisy typu sprzecisty (9), lec ‘lecz’ (1) należą do wyjątko-
wych. 

Zwraca uwagę częste w śpiewniku znaczenie nazalizacji samogłoski 
w pozycji przed spółgłoską nosową. Dotyczy to przede wszystkim no-
sówki tylnej: nąm 4, 6, 7, 9, wąm 4, mąmy 6, 8, sąm 8, zięmię 6. Może to 
być maniera graficzna, ale zapisy te mogą też świadczyć o wtórnym uno-
sowieniu samogłosek ustnych. K. Siekierska po zbadaniu XVII-wiecznych 
rękopisów z różnych obszarów dialektalnych stwierdziła, że jest to zja-

18 M. Bargieł, Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych pierwszej po-
łowy XVI wieku, Wrocław 1969, s. 114. 

19 Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, t. II, s. 292, Z. Stieber, Rozwój fono-
logiczny języka polskiego, Warszawa 1958, s. 37. 
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wisko najczęściej notowane w zabytkach mazowieckich, ale wyraża 
przypuszczenie, że wcześniej mogło mieć szerszy północnopolski zasięg20. 
Na jego obecność w zabytkach pomorskiej polszczyzny urzędowej  
w XVI-XVIII wieku wskazywał E. Breza21. 

O denazalizacji samogłoski ę w wygłosie może świadczyć pojedynczy 
za pis ziemie (obok ziemię) 4 i hiperpoprawne (?): powiedzcię 4. Nie został 
za znaczony rezonans nosowy w formach: ſpaſzczeki 3, sczeſliwas 1, dzieku-
imy 5 (ale w dziękach 8), w pozycji przed Ł: poczeła 9, prziieli 8 (ale podiął 
2, prziięła 9). W miejscu dzisiejszego ą pojawiło się ę w formie wstępic 10. 
Nie zanotowano form, które mogłyby świadczyć o rozszczepieniu nosowo-
ści przed zwartymi (zlękła 1, bądz 1, cieſząc 4, klękaimy 5, zastępach 3, 
dzieciątko 10). Czy o barwie nosówki tylnej może świadczyć pojedynczy 
zapis z ą w miejscu a: rodzaią ludzkiego 10? Może potwierdza ją też częste 
znaczenie nosowości a przed spółgłoską nosową (por. wyżej). 

Inne cechy, które można by uznać za dialektalne, są w omawianym 
rękopisie poświadczone pojedynczymi przykładami: 
1. wyrównanie do postaci bez przegłosu w formie opowiedali, brak 

przegłosu e pochodzenia jerowego w osieł; 
2. charakterystyczny dla Wielkopolski i polszczyzny literackiej XVII 

wieku kontynuant grupy *sr’-> śrz-: ſrzebnim 3; 
3. prejotacja samogłoski i: Jdzcieſz, J ze ‘iże’;

Ze zjawisk charakterystycznych dla języka mówionego ujawniły się 
w śpiewniku upodobnienia pod względem dźwięczności w grupach spół-
głoskowych: słuſzka 1, w wyrażeniach przyimkowych: stego ‘z tego’1, 
ſtobą 1, ſprzecziti ‘z przeczystej’, ſktorego 9 i ubezdźwięcznienia w wy-
głosie: Jdzcieſz, iſz, iuſz, takieſz 5, o toſz 7, zaras 1. Stwierdzić też można 
nieliczne uproszczenia grup spółgłoskowych: ſtąpił ‘zstąpił’ 1, bądze 
‘bądźże’ 9, naiwiſzego 9; ſrzebnim 3; może też płaſcz22 3.

20 K. Siekierska, Wtórna nosowość antycypacyjna w języku polskim, Prace Filologicz-
ne 19, 1969, s. 29-40. 

21 E. Breza, Uwagi o fonetyce i fleksji języka polskiego na Pomorzu w XVI-XVII w. na 
podstawie rękopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich, Studia z Filologii Polskiej  
i Słowiańskiej, t. 18, 1979, s. 51-65. 

22 Jako zjawisko asymilacyjnego uproszczenia grupy spółgłoskowej šč interpretuje 
takie zapisy K. Handke (por. tejże, Opis języka inwentarzy dóbr rodziny Bagniewskich  
z XVIII w. (Część I. Ortografia. Fonetyka), [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5, 
1993, s. 117. 
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Zjawiska fleksyjne i słowotwórcze

Fleksja w dużo większym stopniu niż fonetyka podlega normalizacji 
i form o podłożu gwarowym w analizowanym tekście nie wykryto.  
W zakresie wielu końcówek rękopis prezentuje stan dzisiejszy. Osobli-
wości słowotwórczych nie zanotowano. 

Ze zjawisk szczegółowych można zwrócić uwagę na pewne starsze 
właściwości: 
1. końcówkę D. lp. r. m. -a: rodzaią ludzkiego 10; 
2. końcówkę D. lp r. ż. rzecz. miękkotematowych -e: Troice swięty, dzie-

wice 10;
3. starą końcówkę D. lp. rzeczownika krew: przez krwie wilanie 7; 
4. archaiczną końcówkę D. l. podw. r. ż.: ſktorego ręku 9; 
5. N. l.mn. r. m. z końcówką -y: z Angioły 8, -mi: pasterzmi 4;
6. konkurencyjne końcówki M. l. mn. przy rzeczowniku żywotnym anioł: 

Angieli / Angiołowie; (obie notowane w XVII w.); 
7. ślady odmiany prostej przymiotników i imiesłowów w funkcji przy-

dawki: okrąg mięsięczny prozen 3, w funkcji orzecznika: bądze po-
chwalon 10; 

8. czasownik wielokrotny z przyrostkiem -ywać: pdpadiwa (tak!),  
z przyrostkiem -ować: nie zostawuiąc 3; 

9. końcówki czasu przeszłego (złożonego) przyłączane często do wyrazu 
poprzedzającego czasownik: Wnetes racził 10, swiates uweselił 7; 

10. imiesłów bierny od czasownika dawnego typu no/ne z przyrostkiem 
-en- (po przegłosie -on- ): zawiniony 8 (od zawinąć); czasowniki te już 
z początkiem XVII w. przybierają zakończenie  -ęty23. 
Forma przedrostka superlatiwów jest zgodna ze stanem w polszczyź-

nie literackiej XVII wieku: występuje na- obok naj-: naswiętſzy 2. 
naiwiſzego 9. 

23 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna ję-
zyka polskiego, Warszawa 1955, s. 387. 
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Składnia

Na tle składni współczesnej wyróżnia się kilka konstrukcji. 
Orzeczenie zdania podrzędnego celowego (z tym samym podmiotem 

co w zdaniu nadrzędnym) składa się z partykuły by i imiesłowu na -ł: Stał 
się dla nas człowiekiem, by nas ziednał zBogiem 8; By zgromadził owiecz-
ki ſąm tu do naſſ biezy 8; Ten się dzis wciele niewolniczem ſtawił By 
dzieło rąk ſwych ſkazone naprawił 924. 

Pojawiła się archaiczna składnia ACI: Bo go tym panem swoim bydz 
wyznawali 5 jako tłumaczenie łac. Quia ſuum dominum eſſe Cognouer-
unt.

Dawne dopełnienie kazualne widoczne jest w zdaniach: nic nie baczyſz 
Jeſu moi naſzy nie wdzięcznoſci 8; panno y weſpoł wolna niecziſtosci 3.

Zwracają uwagę okoliczniki z przyimkami z i dla w znaczeniu ‘z 
powodu’: Bądze (‘bądźże’) pochwalon z narodzenia twego Jeſu 9; Wnetes 
racził wſtępic wiey ziwot swięty dla odkupieniay pocieſzenia rodzaią 
ludzkiego 10. 

Zdarza się szyk inwersyjny: Syn się Bozy narodził człowiecze dla 
ciebie ktorego Angieli chwalą wniebie... 5. 

Cechy stylistyczne

Analizując teksty spisane w XVII w., warto przypomnieć najistotniej-
sze cechy kolędy barokowej. Otóż rozwijała się ona w dwóch nurtach: 
spekulatywno-mistycznym o podłożu lirycznym oraz humorystycznym, 
realistyczno-epickim. Do pierwszego należały przede wszystkim kolędy 
o charakterze hymnu i kołysanki, do drugiego – pastorałki25.

Dwie pierwsze pieśni (o charakterze adwentowym), a także kolędy: 
Pochwalmy Pana; Pomaga Bog; Od wschodu słońca są hymnami po-
chwalnymi ku czci Boga – narodzonego Jezusa, a także często Jego 
Matki. Pozostałe to radosne pieśni bożonarodzeniowe obwieszczające 
narodzenie Chrystusa i zachęcające do ufnej modlitwy.

24 Tamże, s. 484. 
25 Por.: M. Bokszczanin, op. cit., s. 728-739; Literatura polska ..., s. 457.
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Kolędy należące do kręgu utworów religijnych cechuje – podobnie  
jak i inne gatunki z tego kręgu – podniosły, namaszczony charakter teks-
tu.

Owa podniosłość stylu najwyraźniej widoczna jest oczywiście w hym-
nach, choć pozostałe pieśni również nie są jej pozbawione. Jedną z podsta-
wowych cech stylistycznych hymnów jest apostrofa często rozbudowana 
lub występująca w formie peryfrazy, np.: O ſliczna panno o nie wyſlowiona 
o na dewſzyt kie inſze ulubiona (3); O ſliczna panno o matko prawdziwa 
(3); panie christe naſz miły (7); o dziwne narodzenie, odziwna miłosci 8; 
Jeſu naſz Panie zoicem twym iediny y zduchem swietem ſpołu wiecznie 
rowny 9. Trzeba tu też wskazać ciekawe tłumaczenie łac. ave Jesu  
w pieśni 7: Pomagabog panie chriſte. 

Innym wykładnikiem poetyckiej podniosłości tekstu, szczególnie 
chętnie wykorzystywanym w silnie nacechowanej emocjonalnie literatu-
rze religijnej, jest hiperbola. Najbardziej wyraziste hiperbole odnajdujemy 
w pieśni Pochwalmy pana wliczbie swiętych iego, np.: Ciebie ſlicznego 
ſlonca płaſcz okriwa tobie pod nozkim ſrzebnim podpadiwa okrąg 
mieſięczni (3); oblubinico nieogarnionego Boga ziwego (3); aby naſ 
ſpiekielny męki wirwał ſpaſzczeki (3).   

We wszystkich analizowanych tekstach odnaleźć można też inne cha-
rakterystyczne dla utworów religijnych figury stylistyczne. Istotną rolę 
odgrywają tu peryfrazy, dobrze służące podniosłemu stylowi religijnemu, 
poprzez eliminację wyrażeń prostych i zastępowanie ich rozbudowanymi 
ujęciami obrazowymi. Peryfrazy odnajdziemy bez trudu zarówno w hym-
nach, jak i w pozostałych pieśniach. Spotykamy tu określenia Jezusa, np.: 
ſpiekielny męki [...] wyrwał nas wiecznie nieprzewyciezony ſyn ſciebie 
panno narodzony (3); chwalmy ochotnie krola niebieſkiego (9); Jezuſ się 
dzis narodził Angieli spiewaią Ciesząc ludzi nowem pokoiem (5); Panna 
[...] poczęła Syna naiwiſszego (9); określenia Maryi, np.: Tys swięta bra-
ma przibytku panſkiego (3); Wespoł wolna nieczystoſci matko radosci (3); 
O ſliczna panno o matko prawdziwa (3); Panna żywota nienaruſzonego 
(9); Sprzeczisty panny nąm narodzonego (9). Inne peryfrazy dotyczą ludzi, 
np.: Bog [...] się dziś [...]ſtawił By dzieło rąk ſwych ſkazone naprawił (9); 
Panie christe [...] swiates uweselił Gdis nas nawiedził swoie stworzenie 
(7); śmierci Jezusa, np.: Panie [...] swiates uweselił [...] przez krwie wi-
lanie (7); zastępów anielskich, np.: Pochwalmy pana [...] wlotnych zastę-
pach moznego (3), szatana: Piekielne syły (7).
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Warto podkreślić, że zarówno peryfrazy, jak i ukazane wcześniej 
apostro fy są dość ubogie i schematyczne. Brak im typowego dla baroku, 
z którego kantyczka pochodzi, konceptu. Formacje te realizują przede 
wszystkim charakterystyczny dla perswazyjności postulat etykiety języ-
kowej26.

W pieśni 5 i 8 pojawiają się personifikacje związane z typowym mo-
tywem szopki bożonarodzeniowej – zwierzętami: Syn się Boży narodził 
[...] przed ktorym woł i osieł nakolana klęka[ją] 27 (5); Osieł zwołem 
prziieli ciebie pana swego (8). 

Dość częstą figurą stylistyczną są epitety (i w tym wypadku należy 
podkreślić brak oryginalności tych figur), np.: sliczna panno, niewysło-
wiona (3); syn jediny (3); dziatki niewinne (8); wbetleem wmiasteczklu 
ubogim (8); we żłobie płaczliwym (8); pasterz nędzny (8); dziwne naro-
dzenie (8); dziwna miłość (8); biedny ptaſzek (9). 

Jedną z cech stylu barokowego jest stosowanie antytez28. Jak twierdził 
Julian Krzyżanowski, typowe dla kolęd antytezy: Bóg – człowiek; niebo 
– ziemia; aniołowie – pasterze; metafizyka – realizm, zaczerpnięte zosta-
ły ze średniowiecznych Kazań gnieźnieńskich29. Antytezy odnalezione  
w omawianym zbiorku mają zazwyczaj podobny charakter, np.: Powiedz-
cie nąm pasterze Powiedzcie, coſcie ſłyſzeli gdy Angielſkie chory napo-
wietrzu ſpiewały (6); Angieli są dzisia wniebie weſeli i my u naziemi (10); 
Chory Angielſkie zradoscią spiewaią dzien narodzenia iego ogłaſzaią 
Paſterzom (9); Bog który niebo ręką swoią ſprawił ten się dzis wciele 
niewolniczem ſtawił (9); Dzieciątko dostoine (10); [Jezus] Leży weżłobie 
Angieli spiewaią iſz iuſz ludzie Boga maią (6).

W tekstach odnajdziemy także znamienne dla baroku anafory (pieśni 
4, 6). Interesujący zabieg zastosowano w pieśni 7, gdzie koniec wersu jest 
zawsze taki sam jak początek wersu następnego, np.: Pomagabog panie 
chriſte naſz miły / naſz miły swiates uweſelił / Gdis nas nawiedził swoie 

26 Na ten temat zob. więcej: I. Bajerowa: Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych 
współczesnego języka religijnego, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. 
M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988, s. 38.

27 W tekście polskim jest tu: klękamy, ale podany obok tekst łaciński zawiera formę 
oczekiwaną 3 pl. (flexerunt), co świadczy o pomyłce pisarza w tekście polskim.

28 Zob. np.: T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wroc-
ław, Warszawa, Kraków, 1984, s. 85.

29 J. Krzyżanowski, Moc truchleje ..., s. 296-302.
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stworzenie / przez krwie wilanie./ Bądź pozdrowion Synu Boży iediny / 
Jedyny nąm barzo miły / przed ktore klękaią więc się kłaniaią / czesc 
Wyrządzaią. / O tosz tobie sprosny czarcie twoia pycha / twoia pycha to 
sprawiła / że cię zrucieła znieba wysokiego / do piekła niskiego. / Przeto 
iemu zato wszysci zweselem / z weselem chwałę mu daiąc / czesc wyrzą-
dzaiąc zdobroci iego / że nas do swego krolestwa ...

Omawiając cechy stylistyczne pieśni religijnych, należy wspomnieć 
o ważnej dla nich funkcji perswazyjnej30. W analizowanych utworach jej 
językowymi wykładnikami są słownictwo wartościujące oraz zabiegi 
morfologiczne, których celem jest nakłanianie odbiorcy do działania zgod-
nego z intencją nadawcy.

Słownictwo wartościujące ma ukazywać właściwą hierarchię wartości, 
poprzez uwznioślanie idei głoszonej przez nadawcę, a dezawuowanie idei 
zwalczanej31. Do grupy wyrazów wartościujących pozytywnie zaliczyć 
należy: iediny (3, 7); miły (7); naswiętszy (1); naiwyższy (9); nieogarnio-
na (2, 3); nieprzewycieżony (3); niewysłowiona (3); niewinny (8); niezwi-
kły (2); przeczysta (9); sliczna (3); swięta (3); szczęsliwa (1); ucieszony 
‘radosny’ (1); ulubiona (3); wesoły ‘radosny’ (5) .

Znacznie skromniejsza jest druga grupa, związana z „ideą zwalczaną”, 
jaką jest tu zło (szatan): piekielny (3); sprosny (7); zły (8).

Językowym zabiegiem perswazyjnym związanym z chęcią nakłonienia 
odbiorcy do działania zgodnego z wolą nadawcy jest wreszcie bezpośred-
nie wezwanie do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia Bogu, wyrażone 
najczęściej w 1 pl. Wezwaniu temu towarzyszy uzasadnienie uświada-
miające odbiorcy wielkość i dobroć Boga, który się narodził, by wybawić 
ludzi od szatana poprzez śmierć na krzyżu, np.: pokornie nakolana klę-
kaimy dobroc iego wysławiaimy, iemu wſzyſci weſoło spiewaimy, Iſz nas 
wybawił od szatana za to mu dziekuimy (7); Przeto iemu zato wszyſci 
zweſelem z weſelem chwałę mu daiąc czeſc wyrządzaiąc zdobroci iego 
(7); Pochwalmy pana wliczbie swietych iego. Pochwalmy wlotnych zastę-
pach możnego pochwalmy panską matkę (3); Spiewaimy mu z Angioły 
chwałęc mu oddaiąc za iego narodzenie wdziękach nie ustaimy (8); Od 

30 Zob.: I. Bajerowa, Kilka problemów..., s. 21-45; D. Zdunkiewicz-Jedynak, Języko-
we środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996, s. 37.

31 Por.: I. Kępka, Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901). Słownictwo  
i frazeologia, Gdańsk 2005, s. 131-132.
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wſchodu ſłonca aż po zachod iego chwalmy ochotnie krola niebieſkiego 
sprzeczisty panny nąm narodzonego (9).

Podsumowanie

Rękopis niezbyt długiego, ale bardzo czytelnie zapisanego tekstu uka-
zuje wiele cech i procesów charakterystycznych dla języka XVII wieku. 
Są one uwarunkowane ogólnym rozwojem systemu polszczyzny literackiej 
w dobie średniopolskiej. Najszerszy zakres cechuje podwyższenia i ob-
niżenia artykulacji przed spółgłoskami półotwartymi i zwężenia samo-
głoski e przed j. Ewentualne elementy dialektalne są nieliczne i często 
wątpliwe ze względu na niedoskonałości grafii i ortografii tego okresu.

Styl analizowanego zbiorku kolęd ma cechy charakterystyczne dla 
pieśni bożonarodzeniowej w ogóle. Zawiera znamienne dla niej motywy 
oraz figury stylistyczne (np. apostrofy, peryfrazy, hiperbole). Wymienio-
ne figury uwznioślają tekst, są też częścią ważnej dla utworów religijnych 
funkcji perswazyjnej. Choć wymienione tu figury, a także przytaczane 
wyżej anafory i antytezy charakterystyczne są dla stylu barokowego, to 
należy podkreślić, że prezentowanym tu kolędom brak barokowej finezji, 
konceptu i kunsztu. 
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