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Zdzisława Staszewska

Akty prośby w Modlitwach Wacława

Materiał służący do analizy wskazanych w tytule niniejszego artykułu aktów prośby 
pochodzi z najstarszej, prozaicznej wersji polskich godzinek, która w wykazie pozycji 
literatury modlitewno-medytacyjnej funkcjonuje pod dwoma tytułami. Jednym z nich, 
używanym głównie w opracowaniach historyczno-literackich1 są właśnie Godzinki Wac-
ława, zaś drugim – starsza, używana częściej nazwa Modlitwy Wacława, znana przede 
wszystkim z dwóch wydań L. Malinowskiego, z których nowsze2 stanowi podstawę 
ekscerpcji prezentowanych tu tekstów.

Druga część obu wersji tytułu wskazuje na kopistę czy kompilatora dzieła – Wacława 
zwanego Ubogim, rektora Akademii Krakowskiej, syna Piotra, pochodzącego z Brodni 
nad Wartą, w dawnym województwie kaliskim, a obecnie sieradzkim3.

Analizowane dzieło jest niejednolite pod względem chronologicznym, składa się bo-
wiem z trzech części, z których I – zawierająca godzinki maryjne, oraz II – godzinki do 
świętej Anny, pochodzą z drugiej połowy XV wieku, a III, którą stanowią godzinki do 
świętego Anioła Stróża datuje się na pierwszą połowę tego stulecia4. Zabytkowi brakuje 
również jednorodności genologicznej; składają się nań antyfony, pieśni, responsoria, partie 
hymniczne, psalmowe i to zarówno w wersji oryginalnej, jak i zmodyfikowanej, będącej
parafrazą. Oprócz oficjum Nogarola oraz fragmentów sygnalizowanych jako psalmowe są
w Modlitwach Wacława również niesygnalizowane urywki psałterzowe wplecione w tekst 
modlitw czy responsoriów, są krótkie cytaty ewangelijne i starotestamentowe, a niektóre 
hymny wywodzą się z brewiarza. Widać więc, że jest to dość skomplikowany tekst o nie-

1 T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 581, 638.
2 Modlitwy Wacława. Zabytek języka polskiego z w. XV z kodeksu Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie..., 

L. Malinowski (wyd.), Kraków 1887. 
3 G. Korbut, Literatura I, Warszawa 1929.
4 Cz. I: w. Ia–44a (w tym 109a–116b); cz. II: w. 44b–106c; cz. III: w. 109a–116b (z wyłączeniem 109a–116b). Nu-

merami wersów posługujemy się przy lokalizacji materiału. Analizowany tekst oznaczamy dalej skrótem MW.
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homogenicznej strukturze, niemający w pełni rozpoznanej podstawy obcojęzycznej, do 
której można by się odwołać przy okazji rozmaitych, niełatwych do pokonania trudności 
zarówno natury paleograficznej, jak i filologicznej, znanych dobrze każdemu badaczowi
zabytków staropolskich.

Pierwsza część tytułu zabytku pozwala zakwalifikować go w obrębie form kultu jako
tekst modlitewny, który z antropologicznego punktu widzenia wyróżnia się szczerością 
i totalnością5. Otóż ta szczerość i totalność modlitwy sprawia, że człowiek mimo towa-
rzyszącej mu nieustannie skłonności do samooszustwa otwiera się ku Bogu w sposób 
wylewny, ufny, całkowity i pełny. Modlitwa, służąca komunikowaniu się petenta ze 
sferą sacrum, to najbardziej podstawowy i najbardziej doskonały akt religijny6, odkrywa 
się w niej podmiotowość i życie duchowe jednostki ludzkiej, ukazują się jej elementar-
ne uczucia i emocje. W modlitwie wyróżnia się trzy zasadnicze składniki: inwokację, 
petycję i owoc (invocatio, petitio i fructus)7. Analiza ich struktury, a szczególnie dwóch 
ostatnich, o trudnej niejednokrotnie do ustalenia granicy między nimi, pozwala wskazać 
na uwielbienie, a także dziękczynienia, życzenia, prośby, jakie podmiot mówiący kieruje 
do adresata modlitwy. Celem modlitwy jest, oprócz chwalby i dziękczynienia, osiągnięcie 
konkretnego efektu, jakaś korzystna przemiana w porządku świata otaczającego petenta, 
którego naturalną postawą jest również błaganie.

W niniejszym opracowaniu zwrócimy szczególną uwagę na zawarte w MW prośby jako 
działania językowe mogące powoływać do życia pewne fakty tworzące rzeczywistość, 
niepodlegające kryterium prawdziwości8. Przysługująca prośbom wartość performatywna 
związana jest z intencją zamierzoną przez mówiącego, z tym, co chce on osiągnąć przez 
daną wypowiedź, którą należy traktować jako bezpośredni akt mowy. Jego myśl prze-
wodnia, sformułowana nie w sposób ukryty, lecz wyrażona wprost, nie jest odczytywana 
kontekstowo, w sposób niejawny, ale niezależnie od sytuacji. Formułowane przez nadawcę 
wypowiedzenia są czytelne zarówno dla niego samego, jak i dla odbiorcy.

Prośby – odmiany gatunkowe tekstu, które zgodnie z koncepcją Bachtinowską okre-
śla się jako wtórne9 – w Searle’owskiej klasyfikacji aktów mowy umieszczane są wśród
dyrektywów10, których celem jest wywarcie nacisku na odbiorcę, zmuszenie go do dzia-
łania11, są ważnym elementem kompozycyjnym utworów o strukturze modlitwy, znoszą 
one niejako opozycję między sacrum a profanum, zniewalają sacrum do spełnienia życzeń 
petenta, któremu na tym spełnieniu bardzo zależy.

  5 B. Welte, Modlitwa jako mowa, „Znak”, nr XII, 1955, s. 27–30. 
  6 Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 1984, s. 156. 
  7 J. Wierusz-Kowalski, Elementy struktury wypowiedzi języka sakralnego, :Studia Religioznawcze PAN”, r. IV, 

nr 6, 1973, s. 79.
  8 D. Zdunkiewicz, Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, 

J. Bartmiński (red.), Wrocław 1993, s. 270.
  9 T. Dobrzyńska, Gatunki pierwotne i wtórne. (Czytając Bachtina), [w:] Typy tekstów. Zbiór studiów, T. Dobrzyń-

ska (red.), Wrocław 1992, s. 78.
10 Prośbę w przeciwieństwie do skargi traktuje się jako dyrektywę w formie słabej, por. K. Wyrwas, Skarga jako 

gatunek mowy, Katowice 2002, s. 105.
11 D. Zdunkiewicz, dz. cyt., s. 275.
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Nie pretendując do rozstrzygnięcia wszystkich problemów związanych z ustaleniem 
struktury tekstowej aktów prośby w MW, postaram się zidentyfikować przynajmniej
niektóre z pragmatycznych parametrów ich użycia w omawianym tekście godzinek.

Fructus. Najważniejsza dla petenta część modlitwy błagalnej, tzw. owoc (fructus), 
usytuowana jest zwykle, choć nie zawsze, w końcowej partii wypowiedzi modlitewnej. 
O co więc prosi podmiot mówiący w MW. Stara się na przykład, aby jego modlitwa była 
miła Bogu, por. Niechaj będą usze Twoje nakłonione ku głosu prośby mojej. 18b; Panie, 
racz wysłuchać modlitwę moję i głos mój niechaj będzie przyjemny Tobie. 63a; Anno 
święta modl sie za nami, bysmy byli w prośbach naszych wysłuchani. 102b. Nadawca 
pragnie sobie zapewnić, jak widać, skuteczność modlitwy, wyraźnie liczy na pomoc Bożą, 
por. O Boże miłościwy, mocny i lutościwy na pomożenie moje pilność miej. 15a; Panie 
Boże wszechmogący raczy mi być na pomocy. 64b; Panie, na pomoc mi przystań, Boże, 
ku pomocy mi pospieszaj sie. 142a.

Świadomość własnej niemocy, bezradności każe podmiotowi mówiącemu zwracać 
się do adresatów modlitwy z prośbą o wsparcie w trudnej pracy nad osiągnięciem do-
skonałości, por. O mężowie najaśniejszy (sc. Jan Krzciciel i Serwacy biskup) oświećcie 
mię, sługę swoję, świętością waszą. 56a. Prosząc patronów i świętych o wstawiennictwo 
w wytrwałym, nieustannym i cierpliwym pokonywaniu własnej słabości, por. O miły 
Panie, prosimy Cię, niechaj nas wspomoże świętych apostołów, Szymuna i Tadeusza (...) 
szlacheność (sic) wyborna. 52b, petent zanosi błagania, aby życzliwy i hojny Stwórca, 
obdarzający ludzi, z miłości do nich, licznymi łaskami i dobrodziejstwami, był szczodry 
również dla niego, por. Pomoży, miłosierny Panie, abych miłości Twej więcsze dobroci 
przyjęła. 139b, aby udzielił mocy potrzebnej do rozwinięcia cnót moralnych i postępowania 
zgodnie z nimi, por. Dobroci, kaźni i nauki nauczy mię. 27b; Dobry jeś Ty, a w dobroci 
Twojej nauczy mie sprawiedliwości Twojich. 28a. 

Pragnienie poznania Bożych zaleceń oraz chęć podporządkowania się im artykuło-
wane są również w prośbach zawierających leksem przykazanie oraz inne bliskoznaczne 
rzeczowniki, np. prawda, sprawiedliwość, zakon, por. Przebywający ja jestem na ziemi, 
nie kryji ode mnie przykazania Twego. 6a; Powiedzi mie, Panie, na ścieżce przykazania 
Twego, iże jej chciałem. 23b. Uważając za swoją powinność stosowanie się do przepisów 
postępowania religijno-etycznego, mówiący pragnie im być wierny i nie odstępować 
od nich, por. I nie oddalaj z ust mojich słowa prawdy nigdy. 24b; Boże (...) raczy dać, 
aby sierca i ciała nasza przykazaniu Twemu była poddana. 44a; W całem siercu mojem 
szukałem Ciebie, nie odpędzaj mię od przykazania Twego. 5a; Niechaj sierce me zawsze 
rozmyśla przykazanie Twoje. 92a; Nauczy mie sprawiedliwości Twojich. 5a; Niechaj będzie 
sierce moje niepokalane we sprawiedliwościach Twojich. 30a. Cytat z analizowanym tu 
leksemem sprawiedliwość, użytym w postaci zaprzeczonej, wskazuje na pragnienie agen-
sa wystrzegania się nagannego postępowania, unikania występnych czynów, por. Drogę 
niesprawiedliwości oddal ode mnie. 7b. Nadawca modlitwy prosi o mądrość, sprawność 
umysłu i inne środki intelektualne konieczne do poznania porządku rzeczy ustanowionego 
przez Boga i ogarnięcia rozumem Jego nauk, por. Daj mi rozum i badać sie będę na zakon 
twój i strzedz będę jego. 23a; Daj mi rozum, abych nauczył sie przykazania Twego. 29a; 
Daj mi rozum, abych umiał świadeczstwa Twoja. 39b. 
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W kształtowaniu się duchowej sylwetki mają nadawcy modlitwy pomóc chwalebne 
przymioty. Pragnie on pielęgnować walory moralne, godne szacunku zalety umysłu 
i serca niezbędne duchowemu wzrastaniu. W zawartych w MW tekstach modlitw widać 
błaganie o wielorakie i różnorodne cnoty i uzdolnienia będące nieodzownym warunkiem 
podobania się Bogu: 
– czystość rozumianą jako niewinność serca, duszy, uczuć, myśli, pragnień, por. Boga 

prośmy nabożni, aby (...) czyści (...) Jemu śpiewalibysmy chwałę. 2a, por. także w wy-
rażeniach: czyste sąmnienie: Anno święta, uproś nam czyste sąmnienie. 101b, czyste 
sierce: Sierce czyste stworz we mnie, Boże. 116 oraz sierce niepokalane: Niechaj bę-
dzie sierce moje niepokalane we sprawiedliwościach Twojich. 30a;

– pobożność, której wyrazem jest m.in. serdeczna i wytrwała modlitwa, por. Panie 
Boże, wysłuchaj modlitwę moję. 96a i inne praktyki religijne, por. Boże, (...) użyczy, 
abych anioła mego (...) jen mnie strzeże, tako mogła czcić. 127b. Pamiętając o od-
dawaniu czci i chwały Bogu i innym osobom z dziedziny sacrum, petent pragnie ich 
wielbić i wysławiać ich imię, por. Panie, wargi moje otworz, a usta moja będą prze-
powiadać chwałę Twoję. 107a; Niechaj sie napełnią usta moja chwałą Twoją, abych 
śpiewał chwałę Twoję. 116b;

– bojaźń Bożą – posłuszny prawom Boga, odnoszący się do nich z szacunkiem petent 
pragnie znaleźć się w gronie osób podporządkowujących się woli Istoty Najwyższej, 
respektujących Jej wyroki, por. Niechaj obrocą sie ku mnie bojący sie Ciebie. 30a; 
Zepchaj12 bojaźnią Twoją ciało moje, iże sądow Twojich bałem sie. 39a; 

– pokorę, przejawiającą się w uznawaniu własnej małości, uległości wobec nakazów 
Bożych, podporządkowania się im, ma być również owocem ufnej prośby petenta, 
por. Panie, daj pokorę siercu naszemu. 80b. Prosi on także, aby adresat modlitwy 
wprowadził w jego życie atmosferę harmonii, porządku, zgody, pozwalając uniknąć 
konfliktów, kłótni, nieporozumień, por. Boże (...) zagaś płomienie swarow. 33a. 
Na drodze do intensywnego rozwoju życia duchowego petent pragnie, przy współpracy 

z Bogiem, pokonać również swoje namiętności; podporządkowując woli swoje zmysły, 
chce uczynić je powściągliwymi, sprawować nad nimi kontrolę, por. Położ, Panie, stro-
żą ustam mojim i drzwi ogarnienia wargam mojim. Nie skłaniaj sierca mego na słowa 
złości. 17a. Widząc konieczność walki ze zmysłowymi żądzami ciała, por. Nakłoń sierce 
moje we świadeczstwa Twoje, a nie w łakomstwie, odwroć oczy moje, aby nie widzieli 
prozności. 23b, nadawca modlitwy, w celu zbliżenia się do Boga, pragnie podjąć trud 
opanowywania namiętności, ograniczania potrzeb życiowych, por. Już nynie, gdy weszła 
gwiazda światłości, Boga prośmy, nabożni, aby w dziennych uczynkoch nas zachował 
od grzechow, język zatrzymawając, aby uśmierzyłby zwady przykrość nie brzniała, aby 
wzroku strzegąc zaszczycił13, by prozności nie przyjmował, aby były czyste wnętrzności 
sierca i by odstąpił gniew, aby cielesną pychę starła picia i pokarmu skąpość, aby, gdy 
dzień odszedłby, a noc szczęście przywiodłoby, czyści, przez wstrzymanie14 Jemu śpiewa-

12 Zepchać‚ ‘nasycić’.
13 Zaszczycić‚ ‘obronić, ochronić’.
14 Wstrzymanie‚ ‘powściągliwość, wstrzemięźliwość’.
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libysmy chwałę. 1b\2a15, por. także Iże On (sc. Bog) nie da upaść siercu memu w myśli 
nierządne, nogam mem w grzeszenie. 89b. Ostatni cytat wskazuje na świadomość podmiotu 
mówiącego zdającego sobie sprawę z naruszania norm moralnych, którego skutkiem 
są przykre sankcje związane z nadużyciem wolności dziecka Bożego i wynikającą zeń 
utratą przyjaźni Ojca. Obecność w wielu analizowanych tu tekstach próśb rzeczownika 
grzech i wyrazów pochodnych jest świadectwem, że petent świadomy swojej grzeszności, 
por. Smiłuj sie już, miły Panie, nad nami, barzosmy grzechy swemi obciążeni. 80b, zanosi 
do adresata modlitwy błaganie o uwolnienie od grzechów i umiejętność wzbudzania żalu 
za nie, por. Panie Jezu Kryste, daj, bysmy przez grzechow byli. 97a. Nadawca modlitwy 
prosi Boga, aby Ten ustrzegł go od sytuacji sprzyjającej błądzeniu, por. Boga prośmy, aby 
w dziennych uczynkoch nas zachował od grzechow. 1b, aby pomógł mu oprzeć się poku-
som popychającym go do popełniania uczynków niezgodnych z wolą Bożą, por. Raczy, 
Panie tego dnia przez grzechu nas zachować. 11b; Daj, bysmy ten dzień Tobie ofierowali
(...) grzechow sie wszytkich uwiarowali16. 65b. Obawiając się, by pomyślne okoliczności 
i wydarzenia nie zakłóciły przyjaźni z Bogiem, por. Dzień szczęścia świata tego niechaj 
mię w grzech nie podnosi. 90b, petent zanosi również wielokrotnie do adresata modlitwy 
prośbę o zachowanie od grzechu kożdego, por. Daj nam, miły Panie, stroża takiego, który 
by nas strzegł od grzechu kożdego. 76a; Niechaj Pan Bog strze (sic) mnie od wszytkiego 
złego i duszy mej od grzechu kożdego.90b; w tym także grzechu śmiertelnego, por. Panie, 
raczy dać, aby w ten dzień i w jinsze dni ku żadnemu nie skłonilibysmy sie śmiertelnemu 
grzechowi. 13a. Prośba o darowanie win kierowana jest najczęściej do drugiej Osoby 
Trójcy Świętej – Jezusa Chrystusa, który dzięki swej męce przywrócił człowiekowi 
możliwość zbawienia, por. Daj nam, miły Panie, przez Twoje ukrzyżowanie, grzechom 
naszem odpuszczenie. 84a; Panie Jezu Kryste (...) racz też wybawić z grzechow dusze 
nasze. 104b; Panie Kryste (...) daj nam, bysmy swoj grzech opłakali, potem przez gorzkość 
męki Twej chwały dostąpili niebieskiej. 78b. Jak widać, prosząc o, gwarantujące wieczną 
szczęśliwość, Boskie przebaczenie grzechów, petent zdaje sobie sprawę z tego, że ułatwia 
je żal, pokuta i prawdziwa skrucha. 

Prośba sformułowana następująco: Oddal wszytki od nas złości, daj dostać cnot 
i dobroci. 101a stanowi ostro zarysowane przeciwstawienie dobra i zła i wskazuje na 
związany z tym nierozerwalnie podział relacji na aprobowane i odrzucane przez nadawcę 
modlitwy błagalnej. Zestawiając ze sobą obrazy dobra i zła operuje on tu dotyczącym 
sfery wartości kontrastem17, por. także Jezu Kryste (...) daj (...) bysmy przez grzechow 
byli, s Tobą wiecznie krolowali. 97a. 

Chęć współpracy z łaską Bożą rodzi u petenta przedsmak spraw wiecznych i budzi 
nadzieję przebywania z Bogiem po śmierci. Konteksty typu: Boże, w jimię Twe naświęt-
sze zbawionego mie uczyń i w mocy Twojej sądzi mię. 2b; Panie Jezu Kryste (...) daj (...) 

15 Szerzej na temat pragnienia wzrostu duchowego nadawcy modlitwy w MW por. Z. Staszewska, Językowe odbi-
cie ludzkiego dążenia do doskonałości wyrażone w Modlitwach Wacława, w druku.

16 Uwiarować się‚ ‘uniknąć czegoś, ustrzec się przed czymś’. 
17 Zabieg ten, któremu towarzyszy nacechowane aksjologicznie słownictwo i który przekazywał sens moralny, był 

częsty w utworach literackich polskiego średniowiecza, por. Słownik literatury staropolskiej, T. Michałowska 
(red.), Wrocław 1998, s. 954.
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duszam naszem wieczne odpoczywanie. 86b świadczą o tym, że pragnienie zbawienia, po 
zakończeniu życia pojmowanego jako wędrówka od złego ku dobremu, jest nieodłącznym 
elementem kierowanej pod adresem sacrum prośby. Wieczność jest dla nadawcy błagania 
rzeczywistością niezbyt odległą, podejmuje on określone działania mające zaowocować 
w odniesieniu do przyszłego, pozaziemskiego życia. Eschatologiczne oczekiwanie roz-
poczyna od prośby o dobrą śmierć: Od nagłej i nieopatrznej śmierci raczy nas zaszczycić 
Ociec, Syn i Duch święty. 18a; Gdy noc śmierci naszej przydzie, bysmy sie jej nie lękali, 
Tobie, Panu, w niebie chwałę dali. 66a; Daj nam, Sędzia sprawiedliwy, czasu sądu godziny 
śmierci naszej z miłosierdzia Twego łaskawe wysłuchanie i w chwale Twej krolowanie. 
72b. Powtarzający się często w analizowanym tekście motyw nieuniknionej śmierci, której 
władza jest powszechna i bezwyjątkowa, przypomina petentowi o potrzebie zapewnienia 
sobie udziału w łaskach płynących z modlitwy oraz wynikających z miłosierdzia Bożego, 
stąd prośby typu: W mocy Twej sąd twój srogi przydzie, ale miłosierdzie Twoje niechaj mię 
ogarnie. 67a; Ukaż nam już miłosierdzie Twoje, zbawienie Twoje spuści ku nasze pocie-
sze. 69a. Przywoływane tu fragmenty tekstów wskazują na wynikającą z wiary postawę 
mentalną nadawcy prośby implikującą chrześcijańską wizję świata, według której dążenie 
do szczęścia wiecznego przeważało nad powodzeniem doczesnym. 

Zdając sobie sprawę z bożej ingerencji zarówno w ziemskim świecie, jak i w rzeczywi-
stości pozazmysłowej petent zwraca się do Boga o pomoc w osiągnięciu stanu równowagi 
ducha, zadowolenia, wyciszenia. Egzemplifikacją tego typu próśb są konteksty zawiera-
jące leksem pokoj i inne wyrazy oparte na tym samym rdzeniu, por. Raczy dać zdrowie 
cielesne i wierny18 pokoj serdeczny19. 33a; Raczy dać sługam Twojim on, ktorego świat 
nie może dać, pokoj. 43b. Mając świadomość, że prawdziwy pokój nie może pochodzić 
od ludzi, petent powierza się opiece adresata modlitwy, por. Czasy nasze, pod Twoją 
obroną, aby były spokojne. 44a, prosząc Go jednocześnie o uwolnienie od nieprzyjaciół, 
przeciwników, por. Strzeży mie w pokoju od wszytkich niepokojnych, oddal ode mnie 
nieprzyjaznych. 75a. 

Formułowane pod adresem sacrum prośby wynikające z chrześcijańskiego światopoglą-
du wprowadzają nas w krąg spraw dogmatycznych i teologicznych. Analiza powyższego 
materiału, ze szczególnym uwzględnieniem znajdującego się zazwyczaj w końcowej 
partii prośby życzenia petenta – najważniejszej dla niego części wypowiedzi modlitew-
nej, wskazuje, że upraszany przez podmiot mówiący w MW stan rzeczy należy uznać za 
pozytywny obiektywnie, nie tylko wartościowany w ten sposób przez nadawcę. Świadczy 
o tym analizowana tu leksyka i frazeologia, która układa się w dwóch przeciwstawnych 
sobie pod względem semantycznym, kręgach tematycznych dotyczących z jednej strony 
wartości aprobowanych, por. cnota, dobroć, pokój, pokora, radość, szczęście, zbawienie, 
łaska Boża, miłosierdzie Boże, chwała wieczna, wieczne odpoczywanie, zbawienie wieczne 
itp., a z drugiej relacji odrzucanych, por. grzech (zwłaszcza śmiertelny), nierządność, 
pokusa, złość, kara wieczna, moc piekielna, wieczne potępienie itd.20. Petent, świadomy 

18 Wierny ‘prawdziwy, niefałszywy’. 
19 Serdeczny ‘duchowy, wewnętrzny’.
20 Odpowiednie, obrazujące opisywany tu dualizm, leksemy werbalne por. wśród czasowników. 
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niedoskonałości (swojej i bliźnich), używając specjalnego, antonimicznego względem 
siebie słownictwa, zanosi błaganie o umocnienie go w przezwyciężaniu własnej słabości, 
w umiłowaniu dobra; prosi o to, aby unikając grzechu, zła, mógł postępować zgodnie 
z prawdami wiary i wynikającymi zeń normami moralnymi, aby w trosce o swoje zba-
wienie, w myśl optymistycznej perspektywy eschatologicznej, mógł korzystać z łask 
będących efektem odkupieńczej działalności Chrystusa jako ofiary Nowego Testamentu.
Wobec różnorodnych nadchodzących zewsząd pokus zwraca się do adresata modlitwy 
o wsparcie, wspomożenie. Potrzeba tego typu pomocy wobec kruchości życia ludzkie-
go, nietrwałości wszystkiego, czego człowiek doświadcza, poczucia własnej słabości, 
niedoskonałości i niewystarczalności jest szczególnie uzasadniona21. Wygłaszane przez 
podmiot mówiący zawarte w modlitwach teksty próśb wyrażające pokorę, żal za grzechy, 
skruchę, miłość do Stwórcy pozwalają poznać człowieka średniowiecznego, odsłaniają 
jego osobowość, wskazują na duchowość rozumianą jako dynamiczna jedność treści 
wiary i sposobu jej wcielania w życie.

Czasowniki. Będąc aktem performatywnym, zgodnie z teorią Austina22 powołującym 
do życia pewne fakty tworzące rzeczywistość, prośba charakteryzuje się obecnością 
w niej językowych wykładników formalnych, które wprowadzają jej tekstową realizację. 
Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednie czasowniki, które sprawiają, że analizowa-
ne tu wypowiedzi powodują zmiany rzeczywistości. Omawianą funkcję pełnią zawarte 
w badanych tu modlitwach błagalnych formy czasownikowe najczęściej zyskujące postać 
2 os. trybu rozkazującego. Mamy tu głównie zapisy nowe, por. Wspomoż nas święta 
Trojco. 17a; Nakłoń sierce moje we świadeczstwa Twoje (...) odwroć oczy moje, aby nie 
widzieli prozności. 23b; Panie, smiłuj sie nad nami, bo Ciebie oczekawam, bądź Obrona 
nasza mocna i Ucieszenie nasze w czasu zasmucenia. 114b. Rzadziej pojawiają się formy 
archaiczne z zachowaniem wygłosowego -i, por. Panie (...) skłoni na słowa ust mojich 
uszy Twoje. 67b; Wybawi mię z mocy piekielnej. 98b; Panie, poruszy moc Twoję i przydzi. 
131a. Czasem te dwie alternujące ze sobą formy występują w jednej błagalnej wypowiedzi, 
por. Boże, w jimię Twoje zbawionego mie uczyń i w mocy Twojej sądzi mię. 2b; I nie wodzi 
nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 15b; Wybawi mię z mocy piekielnej, bądź mi 
Panem i Bogiem, Obrońcą mojim i zachowaniem od wszytkich pokus dyjabelskich. 98b. 
Podkreślić warto, że występujące w analizowanych prośbach, będących jakby syntezą 
całej teologii chrześcijańskiej, czasowniki mające postać imperatiwu, por. nauczy (mie 
sprawiedliwości Twojich), odpędź (nieprzyjaciela), przyjimi (w mirze duch mój) i ofieruj
(świętej Trojce), strzeży (mię w tem boju), wybawi (mię z mocy piekielnej), wyrwi (mie od 
człowieka złego, od nierządności), formułowane także w stosunku do zbiorowego adresata, 
por. bierzcie (przykład), modlcie sie (za mną), oświećcie (mie świętością waszą), mają 
pozytywne konotacje, dodatni znak wartości. Użyte w innym tekście, od którego uzależ-
nione byłoby ich znaczenie, mogłyby być, przynajmniej niektóre z wymienionych wyżej, 
aksjologizowane neutralnie lub nawet negatywnie; występując w modlitwie oznaczają nie 

21 Szerzej na ten temat, por. Z. Staszewska, Nazwy nadawcy modlitwy w Godzinkach Wacława, [w:] Język w ko-
munikacji, G. Habrajska (red.), Łódź 2001, s. 11–20.

22 J. Austin, Performatywy i konstatacje, [w:] Brytyjska filozofia analityczna, M. Hempoliński (red.), Warszawa 1974.
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rozkazy, ale kierowane do osób z dziedziny sacrum prośby, wartościujące upraszany stan 
rzeczy jako pozytywny, dające nadzieję na jego realizację23. Fakt, że czasowniki trybu 
rozkazującego, o których tu mowa, występują w 2 os., a formy adresatywne (por. niżej) 
mają postać wołacza, potwierdza taką strukturę modlitewnej relacji, która każe traktować 
modlitwę jako mowę bezpośrednią, uczestniczący w niej człowiek nie mówi o Bogu lecz 
przemawia do Niego osobiście24. 

Czasem zawarte w tego typu prośbach czasowniki w 2 os. sg. trybu rozkazującego 
stają się składnikami wyliczenia, por. Uzdrow, zbaw, przeżegnaj i wspomoż nas święta 
Trojco, wszechmocny Boże, jenże jeś błogosławiony na wieki wiekow. 17a – wezwanie jest 
wyrazem pragnienia wniknięcia w tajemnicę Boga i nawiązuje do konstatacji stanowiącej 
wyznanie wiary w katolicki dogmat trynitarny; Panie święty (...) Twoją nas prosimy zbaw, 
uzdrow i wspomoż mocą. 12b\13a. W ostatniej wypowiedzi zawarty jest performatywny 
wykładnik funkcji grzecznościowej25; czasownik prosić będący modulantem osłabiającym 
kategoryczność żądania26 (oznaczający jednocześnie, że zawarta w modlitwie prośba jest 
aktem bezpośrednim) występuje w wypowiedziach o charakterze zwięzłym i oszczędnym 
pozwalając sformułować subtelne błaganie o pomoc, miłosierdzie, prawdę, por. Prawda 
Twoja, prosimy, Panie, aby świeciła w siercoch naszych. 12a; Twojim nas, prosimy, Panie, 
napełń miłosierdzim. 12a; Proszę, Panie, podpomoży mie w sądny dzień. 143a, ale rów-
nież w takich, które wyraźnie się rozrastają, koncentrując się wokół spraw związanych 
ze zbawieniem, wsparciem czy orędownictwem, por. Panie Boże wszechmogący (...) daj 
nam, Ciebie prosimy, przez przyczynę Anny świętej i Panny Maryjej, grzechom naszym 
odpuszczenie, w prośbach łaćwie wysłuchanie, po śmierci chwałę krolestwa niebieskiego. 
71a. Grzecznościowa, etykietalna obudowa tego typu wypowiedzi ma skłonić adresata do 
współdziałania, por. także: Gospodnie (...) proszę Ciebie wirzchnimi pomocami podeprzy 
mie miłościwie przez świętego Michała, przez świętego Gabryjela, przez świętego Rafaela 
134b\135a – nadawca prośby odwołuje się tu do pośrednictwa, stojących wysoko w hie-
rarchii niebieskiej, trzech archaniołów będących orędownikami ludzi oraz posłańcami 
Boga mającymi u Niego szczególne uprawnienia. 

Jako skonwencjonalizowane formuły grzecznościowe stwarzające atmosferę uprzej-
mości27 w kontaktach między człowiekiem a sacrum należy traktować, jak się wydaje, 
również konstrukcje złożone z 2 os. sg. imperatiwu czasownika dawnej koniugacji -i: racz, 
raczy + infinitiwus użyte w prośbach typu: Prawica Boga Oćca wszechmogącego raczy 

23 Pozytywna, głównie z punktu widzenia nadawcy, ocena wskazanego w prośbie pożądanego stanu rzeczy jest 
uznawana za jedno z głównych założeń tego typu aktów mowy, por. N. Fries, Wartościowanie. Aspekty językowe 
i pozajęzykowe, [w:] Wartościowanie w języku i w tekście na materiale polskim i niemieckim, G. Falkenberg, 
N. Fries, J. Puzynina (red.), Warszawa 1992, s. 36.

24 B. Welte, dzy. cyt., s. 30.
25 Maksyma różnicująca akty mowy pod względem grzeczności pozwala zaliczyć prośbę do aktów uprzejmych,  

G. Leech, Exploration in Semantics and Pragmatics, Amsterdam 1980, s. 109–112.
26 Takie stanowisko zajmuje wobec stanowiącego grzecznościową obudowę prośby leksemu proszę, m.in. J. La-

bocha, Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie, cz. I, „Polonica”, t. 11, 1985, s. 133.
27 Na ten obszar badań, który nosi nazwę etykiety językowej i ilustruje relację akty mowy – kultura, regulując 

zachowania językowe z punktu widzenia ich stosowalności, autorzy opracowań zwracają uwagę dość często, 
por. np. M. Marcjanik, Etykieta językowa, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język 
polski, J. Bartmiński (red.), Wrocław 1993, s. 283; D. Zdunkiewicz, dz. cyt., s. 278.
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obronić nas ode złego. 17b; O Jezu (...)racz odpuścić nasze grzechy. 62a; Miły Panie, 
spomni na ojcowskie wybawienie, jakoś raczył wybawić z piekła ojce, racz też wybawić 
z grzechow dusze nasze. 104A – prośba ta nawiązuje do odkupieńczej działalności Chry-
stusa, który po swej ziemskiej śmierci, zstępując do piekieł, opróżnił otchłań; Przez Anny 
świętej przyczynę raczy nam dać, Panie, łaskę Twoję. 58b. Ostatni kontekst, z zawartą 
w nim konstrukcją raczy dać wydaje się być w większym stopniu obudowany etykietalnie 
niż cały szereg próśb sformułowanych przy pomocy zwykłego daj, por. Przez męki Twej 
ucirpienie daj duszam naszem pocieszenie. 97a; Panie Jezu Kryste (...) daj nam opłakać 
gorzki rany Twoje. 104a. 

Analizowane tu prośby sformułowane są także przy użyciu opisowych form trybu 
rozkazującego złożonych z partykuły niechaj (2 os. imperatiwu czasownika niechać), 
także w postaci skróconej niech oraz form praesentis, por. Niechaj sie modli za nami 
(...) Maryja, ktorej naświętszą duszę (...) miecz boleści przeszedł. 43a; W mocy Twej sąd 
twój srogi przydzie, ale miłosierdzie Twe niechaj mię ogarnie. 67a; Pan niebieski niechaj 
będzie strożem i obrońcą naszem podług łaski i mocy swojej. 76a. W kilku przykładach 
opisane konstrukcje zyskują formy strony biernej z użyciem słowa posiłkowego oraz 
participium praeteriti passivi (m.in. w tekstach błagalnych o uwolnienie podmiotu mó-
wiącego od złych mocy i ludzi przewrotnych), por. Niechaj posromoceni będą pyszni, 
iże niesprawiedliwie złość uczynili nade mną. 29b; Niechaj zły duch w pokusach swych 
będzie pogańbion ode mnie. 92a.

Nie można wykluczyć, że niektóre z zawartych w analizowanych tu tekstach błagal-
nych prośby mogą być werbalizowane także za pomocą trybu życzącego utożsamianego 
z imperatiwem ze względu na brak odrębnych wykładników formalnych. Z tego też 
względu wydzielenie w analizowanym materiale, mających na celu wyrażenie życzenia, 
chęć wywołania u odbiorcy określonej reakcji, użyć optatywnych trybu rozkazującego 
nie jest łatwe do zrealizowania. 

Na marginesie tego typu rozważań należy tu wskazać również cytat z zawartym w nim 
czasownikiem żądać, ‘życzyć’, por. Wy szlachetny Panie, Maryja Jakobowa i Maryja 
Salomowa (...) żądam (...) abyście mi były na pomoc w każdej potrzebie. 48a. Takie zna-
czenie omawianego leksemu potwierdzają również inne teksty staropolskie28.

Nadawca prośby. Innym nasuwającym się problemem, wymagającym zasygnalizowania 
w toku rozważań nad strukturą analizowanych tu aktów prośby jest poczyniona tu obserwacja 
dotycząca struktury nazw odnoszących się do podmiotu mówiącego. Wypowiedź modlitewna 
formułowana jest częściej do indywidualnego adresata i to zarówno w imieniu:
a) pojedynczego nadawcy, por. Drogę niesprawiedliwości oddal ode mnie, a z zakonu 

Twego smiłuj sie nade mną. 7b; I niechaj przydzie na mię miłosierdzie Twoje. 24a; 
Twój jestem ja, zbaw mię. 35a; Wybawi mię z mocy piekielnej, bądź mi Panem i Bo-
giem. 98b; 

b) jak i podmiotu zbiorowego, por. Bądź miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, jako na-
dzieję mieliśmy w Tobie. 11a; Daj nam, Panie opłakać Twoje rany. 64a; Nawroci nas, 
Boże (...) i odwroci gniew twój od nas. 141b. 

28 Por. w Sstp s. v. 
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Zdarzają się tu pewne zakłócenia i tak modlitwa rozpoczęta w liczbie pojedynczej 
przechodzi w prośbę wypowiadaną w imieniu wszystkich ludzi, np. Ty, Boże mój, smiłuj 
sie nade mną, smiłuj sie już, miły Panie nad nami. 80b; także w tekście pozakanonicznym, 
por. Tu sie poczynają godziny o włosnym anjele, a naprzod mow pacierz Oćcze nasz aż do 
końca, potem mowcie pacierz Sdrowa Maryja. 106b. Może też wystąpić sytuacja odwrotna, 
kiedy to w tekście zostaje użyty podmiot zbiorowy, a końcowa prośba formułowana jest 
w imieniu jednej osoby, por. Panie Boże mocy niebieskich nawroci nas, ukaż nam oblicze 
Twoje, a zbawieni będziemy, Panie, wysłuchaj modlitwę moję i wołanie moje k Tobie nie-
chaj przydzie. 11b; Panie, w jimię Twe naświętsze raczy sprawić zbawienie nasze, w mocy 
Twej sąd twój srogi przydzie, ale miłosierdzie Twe niechaj mię ogarnie. 67a; Panie, smiłuj 
sie nad nami, bo Ciebie oczekawam, bądź obrona nasza mocna i Ucieszenie nasze w czasu 
zasmucenia. 114b – w ostatnim przykładzie występuje również, typowe dla okresu przej-
ściowego, pomieszanie – obecne w początkowej i końcowej części prośby formy pluralne 
obejmują jakby klamrą jej środkową część z użyciami w liczbie pojedynczej.

Podkreślenia godny jest fakt, że przeważające w MW formy liczby pojedynczej w for-
mułach błagalnych są elementem nowym w stosunku do praktyki średniowiecznej, kiedy 
to, jak wynika z ustaleń Sawickiego29, w modlitwach, szczególnie maryjnych, regułą była 
bliżej nieokreślona zbiorowość prosząca. Autor wskazuje, że w literackich zabytkach 
renesansu, także już w poezji polsko-łacińskiej XVI wieku widoczny jest wyraźny ak-
cent subiektywny. Przejawia się on najwyraźniej w ujednostkowieniu i indywidualizacji 
podmiotu mówiącego. Do adresata modlitwy zwraca się jednostka o wyraźnym profilu
indywidualnym30. Przewaga indywidualnego nadawcy nad zbiorowym widoczna w anali-
zowanym zabytku, a szczególnie w drugiej, najmłodszej chronologicznie, bo pochodzącej 
z II połowy XV wieku, jego części, zbliża MW już do tekstów okresu odrodzenia31.

Prośby zanoszone do zbiorowego adresata, nazywanego za pomocą swego rodzaju 
nominalnych form kolektywnych, stanowią niewielki procent analizowanego materiału, 
por. raczcie napełnić niedostatek mój. 52a; Modlcie sie za mię Matki Bożej siestrzankowie. 
52Bb; Nachwalebniejszy apostołowie, mniejszy Jakubie (...) i Jakubie więszy (...) proszę 
Was, niechaj mi przez Was łaskaw będzie brat wasz Jezus i jego Matuchna Maryja. 54a; 
Oświećcie mie, sługę swoję, świętością Waszą, a zasługami Waszym podnieście, bysmy byli 
w towarzystwo Wasze przyjęci. 55b\56a. Jak widać, nadawca prośby traktuje należących do 
sfery sacrum świętych i patronów, których potrzeba była silna, jako pośredników w uda-
nych kontaktach z Bogiem. W ostatnim cytacie warto zwrócić uwagę na nazwę agensa, 
który nazywa siebie sługą, por. także w prośbie skierowanej do rodziców Matki Bożej: 
Joachimie, Anno (...) powyższenie najdźcie mi, nędznej słudze Waszej, przed obliczym 
wnęka Waszego Pana Jezusa. 45b. Rzeczownik sługa jest w MW najpowszechniejszą 
nazwą osoby proszącej; w rodzaju żeńskim zanotowano go trzykrotnie, w dwóch zapi-

29 S. Sawicki, Motywy maryjne w poeji średniowiecza i renesansu, [w:] Z pogranicza literatury i religii. Szkice. 
Lublin 1958, s. 66.

30 J. Wierusz-Kowalski, Styl wypowiedzi języka sakralnego, „Studia Religioznawcze PAN”, r. IV, nr 6, 1973a, s. 115.
31 Por. uwagi na temat przewagi indywidualnego nadawcy nad zbiorowym w przeznaczonych do prywatnego 

odmawiania książeczkach do nabożeństwa: Modlitewniku Nawojki z końca XV w. oraz Modlitewniku siostry 
Konstancji z 1527 r. (J. Dobiech, Wybrane zagadnienia stylu językowego modlitewników staropolskich. (maszy-
nopis), Łódź 1998, s. 95).
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sach zyskuje, wskazujące na poczucie własnej niegodności, pokorę i skruchę petentki, 
dodatkowe określenia: nędzna, niedostojna, które uwydatniają jeszcze wyraźniej akcent 
prośby, błaganie o potrzebne łaski, por. Joachimie, Anno (...) powyższenie najdźcie mi, 
nędznej słudze waszej przed obliczym wnęka waszego Pana Jezusa. 45b; Proszę, miły 
Panie, aby mnie, niedostojną sługę Twą, miłosierdzim Twym strzegł. 145a. Podobną 
wymowę mają konteksty egzemplifikujące użycia rzeczownika sługa w rodzaju męskim 
(częstsze w tekście niż feminina), por. Przyjimi sługę Twego w dobre, aby nie potwarzali 
mie pyszni. 39a; Uczyń z sługą Twoim podług miłosierdzia Twego. 39b. Jak widać, peten-
tami w Godzinach Wacława są zarówno mężczyzna, jak i kobieta. 

Na typowe dla obserwowanego w MW obniżania rangi nadawcy, który wypowiadając 
prośbę, stawia siebie w roli podwładnego, kogoś mniej ważnego niż adresat – osoba z dzie-
dziny sacrum, godna czci, uznania, uwielbienia – wskazują również następujące tytuły: 
a) człowiek, z charakteryzującymi go epitetami: grzeszny, potępiony: por. O, Anno świę-

ta, barzo miłosierna, spomoży kożdego grzesznego człowieka. 85b; Panie Jezu Kryste 
(...) ktoryś ręce swoje na krzyżu rozciągnął, człowieka potępionego k sobie wciągnął, 
daj nam, miły Panie, przez Twoje ukrzyżowanie, grzechom naszem odpuszczenie 
i chwały Twej dostąpienie. 84a; 

b) zapisy, w których podmiot mówiący określa siebie za pomocą wskazujących na po-
krewieństwo rodzinne nazw: córka oraz syn, typowe niemal dla kontaktów nieoficjal-
nych, por. Jako oczy corki służebnej są w sprawie Paniej swej, tako oczy me nieczaj 
będą pilne służby Twojej. 91b; Sdrowa bądź Krolowa miłosierdzia, k Tobie wołamy 
wygnani synowie jewini. 42a. Pierwszy z nich jest pochodzenia psałterzowego, dru-
gi, nawiązujący do motywu synostwa człowieka w relacji do pierwszych rodziców, 
pochodzi z apostrofy zawartej w antyfonie Salve Regina; w obu wypadkach pierwo-
wzór łaciński mógł pełnić rolę wzorca stylistycznego; 

c) wśród nazw nadawcy prośby, których podstawą jest przymiotnik, na plan pierwszy pod 
względem liczby użyć wysuwa się leksem grzeszny, por. Matko Pana Boga naszego 
Jezu Krysta (...) raczy prosić za nami grzesznymi. 14b; Anno święta, uprosi nam łaskę 
grzesznym. 60b. Tego typu prośby, informujące o stopniu i charakterze dystansu mię-
dzy ich nadawcą i adresatem, wskazują na małość i bezradność petenta, ale również, 
a może przede wszystkim, na jego grzeszność. W nazwach: barzo grzechy swemi ob-
ciążony oraz posromocony i od wszytkich sgardzony, por. Smiłuj sie już, miły Panie nad 
nami, barzosmy grzechy swemi obciążeni, a toż my sie stali posromoceni i od wszyt-
kich sgardzeni, ale Ty, Panie daj pokorę siercu naszemu. 80b; nadawca przedstawia się 
jako człowiek niemający czystego sumienia, człowiek, któremu towarzyszy poczucie 
własnej niegodności, ale jednocześnie skruszony wobec adresata prośby, przed którym 
staje w pokorze i od którego oczekuje pomocy. Cytaty powyższe można traktować 
jako swego rodzaju usprawiedliwienie proszącego; tłumacząc powody, które zmuszają 
go do zwrócenia się do adresata o pomoc czy współpracę, daje jednocześnie do zrozu-
mienia, że sam, z powodu słabości, nie jest w stanie zaradzić swojej biedzie32. 

33 Opracowania (np. K. Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, Lublin 
1962, s. 57) wskazują na silnie zaakcentowany w modlitwie błagalnej związek między poczuciem własnej nie-
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Podobny wydźwięk mają te prośby, w których ze względu na poetycki charakter języka 
sakralnego do charakterystyki agensa użyte zostały rzeczowniki symboliczne; najczęściej 
przywoływany jest tutaj wyraz dusza, por. Wyrwi od nierządności, Boże, duszę moję. 
31b; Daj, miły Panie, pożywać błogosławieństwa duszam naszem. 82a; Racz też wybawić 
z grzechow dusze nasze. 104b. Mniejszą frekwencję notujemy dla rzeczownika sierce, 
por. Niechaj będzie sierce moje niepokalane we sprawiedliwościach Twojich. 30a; Niechaj 
sierce me zawsze rozmyśla przykazanie Twoje. 91b; dalej w malejącej kolejności należy 
wymienić leksemy: ciało, oczy, usta, nogi, smysły, wargi, język, ręce, por. Oczy me niechaj 
będą pilne służby Twojej. 91b; Panie, niechaj sie napełnią usta moja chwałą Twoją. 116b. 
Obserwuje się również obecność w jednej wypowiedzi modlitewnej kilku omawianych tu 
nazw metaforycznych, które ulegając zmianom semantycznym (w stosunku do swojego 
pierwotnego znaczenia części ciała ludzkiego), stanowią stałe wyznaczniki pojęciowe 
modlitewnych formuł świadczące o pewnym zrytualizowaniu w tym zakresie, por. Daj, aby 
język nasz wyznawał chwały Twoje, oczy i jinsze smysły k Tobie miały, sierce nasze grzechy 
i myśli prozne aby oddaliło od siebie. 66a; Daj, miły Panie, by sierce i oczy moje zawsze 
były w Tobie. 80a; Ducha świętego miłość racz oświecić smysły i ciała nasza. 121a. 

Na uwagę zasługują również prośby, w których pozbawiony osobnej nazwy podmiot 
mówiący uzewnętrznia swoją obecność jedynie za pośrednictwem czasownikowych form 
gramatycznych, por. Pożyczy, prosimy Cie, miłosierny Panie, (...) pomocy. 41b; Pomoży, 
miłosierny Boże, abych miłości Twej więcsze dobroci przyjęła błogosławionego anjoła 
mego, ktoryż mi jeś ku stroży dał. 131b.

Analizowane tu konteksty wskazują na wołanie człowieka przekonanego o istnieniu dzie-
dziny sacrum, które wymyka się spod jego kontroli, do którego normalnie nie ma dostępu 
i na które może mieć jakiś wpływ jedynie przez modlitwę. Zawarte w niej prośby, będąc 
zwrotem do adresata nadprzyrodzonego, opierają się na wierze, że głos ludzki dociera do 
Boga i jest z uwagą wysłuchiwany do końca. Chcąc uzyskać tę pewność, petent korzysta 
niejako dodatkowo z pomocy, będących pośrednikami w udanych kontaktach z Bogiem, 
świętych i patronów, w tym także Matki Bożej, którzy, jak wskazują konteksty, jako orę-
downicy ludzkości u Boga i mający u Niego szczególne uprawnienia, pełnią służebną rolę 
wobec człowieka; poczytując sobie za swój obowiązek również wstawiennictwo i modlitwę 
w jego intencji, por. Daj nam (...) przez przyczynę (...) Panny świętej we wszytkich potrzebach 
naszych wysłuchanie. 63b; Przez Anny świętej i Panny Maryjej przyczynę daj nam, miły 
Panie, grzechom odpuszczenie. 77a; Anno święta modl sie za nami, bysmy byli w prośbach 
naszych wysłuchani. 102b; Anno święta (...) daj nam po śmierci widzieć Wnuka Twego i po-
żywać chwały Jego. 102b – w tym kontekście petent zwraca się do świętej Anny nie tyle ze 
względu na nią samą, ile na Jej Wnuka, prosząc Ją o wstawiennictwo u Niego. 

Zwroty adresatywne. W roli aktów wprowadzających prośbę, będących jej zapowie-
dziami, występują w MW najczęściej formy adresatywne. Nie pełniąc na ogół samoistnie 
funkcji predykatywnej, stanowią jedynie etykietalną obudowę prośby33. W MW występują 

 godności penitenta i potrzebą pokuty z oczekiwaniem pomocy od adresata modlitwy, posłuszeństwo wobec 
Niego, zdanie się na Jego wolę.

33 Marcjanik M., dz.cyt., s. 282.
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w tej funkcji leksemy języka religijnego nazywające adresatów prośby i przyjmujące 
najczęściej formalną postać wołacza. Są to bądź:
a) pojedyncze wyrazy, por. Panie, odwroci oblicze Twoje od grzechow mojich. 116b; Nie-

wiasto, w personie Jana, Syna Twego, przymi w obronę człowieka grzesznego. 101b. 
Zauważyć warto w niektórych prośbach wymienność form adresatywnych, por. Boże, 
na pomocy mi przystoj, Panie, ku pomocy mi pospieszaj sie. 107A – w funkcji adre-
sata występują tu synonimiczne rzeczowniki Pan i Bóg, co świadczy o będącej cechą 
gatunkową modlitwy wariantywności, widocznej nie tylko w różnych tekstach, ale 
realizowanej także w pojedynczej wypowiedzi modlitewnej. Innym rysem, jaki daje 
się zaobserwować w zwrotach adresatywnych zawartych w prośbach, jest połączenie 
nazw Boga z zaimkiem osobowym ty, por. Ty, Panie moj, przymi mie k sobie. 67b; Ty, 
Boże, smiłuj sie nade mną, smiłuj sie już, miły Panie, nad nami. 80b;

b) rzeczowniki z dodatkowymi określeniami, głównie w postaci przydawek przymiot-
nych, dotyczącymi atrybutów Boga i innych adresatów prośby, por. Wiekujisty nam, 
Panie, Twego smiłowania użyczy. 135b; Miły Panie Kryste (...) raczy k Tobie nam dać 
przydź. 32a34 Anjele Boży strzeży mię w tem boju. 126b. Anno święta sama trzecia35 
domieść nas niebieskiego krolestwa. 95a; Anjele Boży strzeży mię w tem boju. 126b;

c) niezwykle rozbudowane nazwy z bogatą synonimiką określającą adresata, por. Na-
wroć nas, Panie, Zbawicielu nasz k sobie. 68b; Daj nam, Jezu, miły Panie (...) bysmy 
Ciebie siercem zupełnem miłowali. 68b; Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmier-
telny, smiłuj sie nad nami. 10a – ta apostrofa jest przykładem zaczerpniętego z supli-
kacji wezwania używanego do dziś; O, Boże, miłościwy, łaskawy, mocny i lutościwy 
na pomożenie moje pilność miej. 15a. W ostatnich dwóch przykładach zwraca uwagę 
nagromadzenie określeń przymiotnikowych, rolę wzorca stylistycznego dla tego za-
biegu pełnił tu najpewniej pierwowzór łaciński, czego dowodem jest choćby koń-
cowa apostrofa antyfony Salve Regina: o miłościwa, o dobrotliwa, o słodka Panno, 
Maryja będąca tłumaczeniem łac. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maryja.36 Należy 
pamiętać, że język modlitw nie jest językiem improwizowanym, używa się tu goto-
wych, powtarzalnych formuł, które uległy znacznej instytucjonalizacji, są uświęcone 
tradycją, aprobowane przez religijne autorytety; zmiany wprowadzane są tu rzad-
ko i niechętnie. Stabilnością tradycji religijnych, wynikających z ich tradycji, kon-
wencjonalizacji, należy tłumaczyć używanie, od najdawniejszych przekładów Biblii, 
w wypowiedziach performatywnych adresowanych do osób kultu religijnego prono-

34 Będący epitetem Istoty Najwyższej przymiotnik miły, bardzo powszechny w literaturze średniowiecznej za-
równo świeckiej, jak i religijnej, pozbawiony treści ekspresywnej, miał już chyba charakter konwencjonalny 
– T. Skubalanka, O kilku problemach gramatyczno-stylistycznych literatury staropolskiej, „Acta Universitatis 
Lodzensis. Folia Linquistica 23”, Łódź 1990, s. 149. 

35 Por. w Sstp samotrzeci ‘sam z dwoma innymi, w trzy osoby’ (s. v. sam); chodzi tu o św. Annę, Matkę Bożą 
i dzieciątko Jezus; przykładem szczególnie ulubionego w XV i XVI w. motywu ikonograficznego może być 
chociażby dzieło Leonarda da Vinci przedstawiające młodą Maryję siedzącą na kolanach swej matki i obejmu-
jącą małego Jezusa, który bawi się barankiem – M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 1995, s. 67.

36 Zdaniem Skubalanki (dz. cyt., s. 147) ten obcy tekst powstały w XI w. i powszechnie znany (włączony do bre-
wiarza) miał bardzo wcześnie możliwość oddziaływania stylistycznego na język polski. 
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minalnej formy ty37, por. Wyrwi od nierządności, Boże, duszę moję. 31b; Joachimie, 
Anno (...) powyszszenie najdźcie mi (...) przed obliczym Wnęka Waszego Pana Jezusa. 
45b; Przetoż Was proszę, abyście mi (...) łaskę uprosili, wierni słudzy a mądrzy. 50a; 
Święty Michale, święty Gabryjele, święty Rafaele, nawyższy posłowie (...) modlcie sie 
za mną przed obliczym Bożym. 131b. Nierzadko omawiany zaimek osobowy zawarty 
jest eksplicytnie w tekście wypowiedzi modlitewnej, por. Ty, Panie moj, przymi mie 
k sobie. 67b; Ty, Boże mój, smiłuj sie nade mną. 80b; Daj nam, miły Panie (...) bysmy 
Ciebie siercem zupełnem miłowali. 95a; Gospodnie (...) proszę Ciebie (...) podeprzy 
mie miłościwie. 135a. Przyczyn zwracania się per ty do pojedynczego adresata, per wy 
do wielu adresatów, należy upatrywać nie tylko w uzależnieniu od tradycji biblijnych, 
ale także w motywach psychologicznych; omawiane tu formy wnoszą bowiem do 
wypowiedzi duży ładunek emocjonalny, świadczą o tym, że nadawca prośby traktuje 
jej transcendentalnego adresata jak przyjaciela.
Typowe dla wypowiedzi sakralnej, jaką jest prośba, wyliczanie predykatów, oparte 

na religijnych założeniach doktrynalnych, z jednej strony definiuje adresata prośby wy-
powiadając w pełni jego rzeczywiste godności i przymioty, a z drugiej spełnia wobec 
petenta funkcję katechetyczną, przypomina mu podstawowe zasady wiary, nierzadko 
z napomnieniami moralizującymi. Dość często te wieloskładnikowe konstrukcje, wzbo-
gacające i urozmaicające stylistykę tekstu, wrastają niejako w strukturę wypowiedzi mo-
dlitewnej, zaciera się granica między nią a nazywającymi adresata szeregami epitetowymi, 
por. Wiernych, Boże, wszytkich, Stworzycielu i Odkupicielu dusz sług i służebnic Twojich 
wszytkich umarłych, odpuszczenie wszytkim raczy dać grzechow, aby odpuszczenie, jegoż 
zawżdy pożądali, miłościwymi prośbami osiągnęli przez Cię Jezu Kryste, Krolu wiecznej 
chwały, jenże żywiesz i krolujesz z Bogiem Oćcem w jedności Ducha świętego przez wszytki 
wieki wiekow. 21a\21b; Naświętsza i nachwalebniejsza i wiekujista Panno Maryja, Mat-
ko Pana naszego Jezu Krysta ze wszytkimi świętmi i wybranymi Bożymi raczy prosić za 
nami grzesznymi do Pana Boga naszego wszechmogącego. 14a – przymiotnik występuje 
tu także w wariantach gradacyjnych; O, Anno święta wszytkich cnot napełniona i w do-
brych uczynkoch posilona uprosi nam tego łaskę, który z Ciebie obrał sobie Matkę. 61b; 
Już, Anno święta, Matko łaskawa, po wszytkich koroch anielskich błogosławiona, proś 
za nami Płodu Twego, Panny Maryjej. 95A – nazywając adresatkę modlitwy za pomocą 
wskazującej na pokrewieństwo rodzinne nazwy matka, petent zalicza ją do osób dobrze 
znanych, bardzo mu bliskich, które nie są mu w stanie niczego odmówić i od których, 
częściej niż od kogoś obcego, może oczekiwać wsparcia i pomocy. Godny podkreślenia 
jest więc fakt emocjonalnego charakteru tego typu odnoszących się do adresatów nazw, 
które wytwarzają atmosferę solidarności, bliskiego kontaktu, oddania i intymności. 
Odbiciem indywidualnej postawy nadawcy, mniej lub bardziej nacechowanej wobec 
transcendentalnego, nienależącego do świata ludzkiego odbiorcy, są nie tylko tego typu 
formy adresatywne. Warto podkreślić, że są w omawianym materiale konteksty, które 

37 Por. także E. Tomiczek, System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistycz-
ne studium konfrontatywne, Wrocław 1983, s. 58–59, który wskazuje, że ten sposób zwracania się do adresata 
występuje nie tylko w religiach chrześcijańskich, ale również w wielu innych tradycjach kultu. 
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charakteryzują się konotacją czci wobec odbiorcy prośby, są jednak i takie, w których 
jawi się on przede wszystkim jako ktoś bliski i opiekuńczy.

Należy zwrócić uwagę na obecność w zwrotach adresatywnych metaforycznych nazw 
Istoty Najwyższej i innych osób z dziedziny sacrum, por. Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu 
nasz, Nadziejo wszytkich granic ziemie i w morzu daleko. 9B – Boga nazywa się tu: Nadzieja 
wszytkich granic ziemie i w morzu daleko; Stroża świętych anjołow, Pomoc wszytkich świę-
tych raczy być zawżdy ze wszytkimi nami. 18a – Matce Bożej przysługują tu tytuły: Stroża 
świętych aniołow, Pomoc wszytkich świętych; w funkcji nazw centralnych występują tu, jak 
widać, rzeczowniki abstrakcyjne: nadzieja, pomoc, stroża. Symboliczne formy nominalne, 
które należy tłumaczyć predylekcją języka modlitw do metafory38 to dość częste zjawisko 
w systemie adresatywnym także we współczesnej polszczyźnie i innych językach39.

Zauważyć warto, że w tym mającym niejednolity pod względem genologicznym cha-
rakter tekście zwroty adresatywne zamieszczone w części psałterzowej (nie licząc parafraz 
psalmów) wyróżniają się swoistym ascetyzmem, są to na ogół pojedyncze wyrazy: Boże, 
Gospodnie, Panie lub z niewieloma określeniami: Panie nasz, wszechmogący Oćcze, 
Boże wieliki, zaś nazwy zawarte w partiach hymnicznych, modlitewnych, responsoriach 
charakteryzują się większym bogactwem składników. 

Omawiane tu formy nazywania rozmówcy występują z reguły w pozycji inwokacyjnej, 
umieszczone są na początku tekstu. Będący odstępstwem od tego schematu szyk odwrot-
ny, gdy apostrofa stanowiąca bardzo wyrazistą, zdecydowanie narzucającą się dominantę 
stylistyczną średniowiecznych utworów modlitewnych jest finalną częścią prośby, zdarza
się niezmiernie rzadko, por. Błogosławieństwo przez Anny świętej przyczynę raczy nam 
dać Panie. 58a. Fakt, że w będących prośbami wypowiedziach modlitewnych adresat 
znajduje się na pierwszym planie, podnosi zdecydowanie jego rangę przy jednoczesnym 
obniżeniu rangi agensa40. Podkreślona jest w ten sposób rola petenta wobec sacrum, 
w jakiej występuje nadawca.

Zwroty adresatywne pełnią tu również funkcję fatyczną; służą zwróceniu uwagi adresata 
na mówiącego, nawiązaniu kontaktu. Można powiedzieć, że wyłaniają adresata spośród 
innych, typują go na odbiorcę prośby. Kiedy adresat zostaje przez nadawcę bezpośrednio 
wskazany, staje się niejako zobowiązany do wysłuchania i spełnienia prośby. Wprowa-
dzające prośbę zwroty adresatywne mają uzasadnienie pragmatyczne, służą osiągnięciu 
skuteczności aktu prośby. Przedstawiając odbiorcy swoje błaganie nadawca w sposób 
bardzo uprzejmy, z zachowaniem maksymy grzeczności robi wszystko, aby wołanie 
to zostało przyjęte i spełnione. Prośba, realizująca z reguły impresywną funkcję mowy 
– niejako z definicji niegrzeczną, bo naruszającą suwerenność adresata skłanianego do
zachowań zgodnych z wolą nadawcy – jest najczęściej obudowywana w sposób grzecz-
nościowy, aby nie wywołać u adresata niechęci do współdziałania.

38 J. Wierusz-Kowalski, dz. cyt., s. 119.
39 E. Tomiczek, dz. cyt., s. 193–195.
40 Związek między nacechowaniem stylistycznym a pozycją wołaczowej apostrofy w utworach średniowiecznych 

jest przedmiotem rozważań E. Ostrowskiej (Z dziejów języka polskiego i jego piękna. Studia i szkice, Kraków 
1978, s. 126). Zgodnie z jej ustaleniami znacznie częstsza i wartościująca jednocześnie dodatnio jest inwoka-
cyjna pozycja formy adresatywnej.
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W wypowiedzi modlitewnej należy podkreślić szczególny charakter adresata, który nie 
należy do świata ludzkiego. Wyraża się tu specjalna postawa nadawcy występującego w ro-
li petenta wobec sacrum. W specyficznym rodzaju dialogu, który reprezentuje modlitwa,
istotną rolę odgrywa wyraźny dystans dzielący nadawcę od adresata. Odzwierciedleniem 
tego zjawiska jest obserwowane w analizowanych tu prośbach podkreślanie ważności, 
znaczenia należącego do sfery sacrum odbiorcy i obniżania rangi agensa, którym jest 
śmiertelny człowiek występujący w roli proszącego. Nadawca, zgodnie z wymogami 
etykiety językowej, stawia się w roli osoby mniej ważnej, w roli podwładnego. Taka ranga 
nadawcy, wyrażona w kategorii podrzędności, z założenia wpływa korzystnie na przyjęcie 
prośby przez adresata. Takiego grzecznego aktu, najczęściej z wyrażeniem należnego 
szacunku, nie można nie przyjąć; do spełnienia prośby nadawca nie może wprawdzie 
zmusić adresata, nie dysponuje żadnymi służącymi temu sankcjami41, towarzyszy mu 
jednak nadzieja, że jego modlitwa zostanie wysłuchana, a jej owocem będzie pociecha 
i konkretna pomoc. Będącemu zainteresowanym spełnieniem jego prośby podmiotowi 
mówiącemu towarzyszy przekonanie, że adresat jest w stanie spełnić jego życzenie. Prze-
sądzający o skuteczności tego aktu dyrektywnego, jakim jest prośba, warunek wstępny 
– założenie, że odbiorca jest w stanie wykonać to, o co prosi nadawca42 należy uznać 
w wypowiedzi modlitewnej za pewnik. Podkreślić warto silną wiarę podmiotu mówiącego 
w skuteczność modlitwy, która pozwala pocieszać się w nieszczęściach, pokrzepiać się 
nadzieją. Podporządkowana prawdom katechizmowym tematyka omawianych tu próśb 
informuje o postawie modlącego się; z jednej strony o jego niedostatkach, niedoli, lęku, 
troskach i winach, z drugiej zaś o radości, wdzięczności, nadziei, pragnieniu korzystnej 
dla siebie zmiany. 

Prośba zawarta w modlitwie różni się od zwykłej prośby możliwością wystąpienia 
w tej ostatniej licznych strategii konwersacyjnych, gdy tymczasem modlitwa realizuje 
tylko jedną strategię, uświadamiając nadawcy, że będzie wysłuchany, można tu mówić 
o ufności graniczącej nawet z pewnością43. Wartość illokucyjna omawianych tu próśb 
mierzona jest w kategoriach skuteczności, wypowiadający je podmiot wierzy, że będą 
one fortunne, udane i zapewnią mu szczęśliwość. Aby osiągnąć zamierzony cel mówiący 
konstruuje swoje błagalne wypowiedzi modlitewne z wykorzystaniem odpowiedniego 
doboru dostępnych środków, które mieszczą się w standardzie języka modlitwy. W niniej-
szym opracowaniu interesowały nas wyłącznie językowe środki wyrazu z pominięciem 
pozawerbalnych determinantów aktu komunikacji: repertuaru intonacyjno-akcentowego 
oraz kodu mimiczno-gestycznego, które uwydatniają i dookreślają przekazywane w sposób 
werbalny treści wypowiedzi ustnej.

41 Na fakt, że wykonanie bądź niewykonanie czynności, której prośba dotyczy, zależy od woli adresata, który 
podejmuje wiążące decyzje w tym względzie, zwraca uwagę m.in. A. Janczak, Akty wprowadzające prośbę. 
„Poradnik Językowy”, z. 10, 1997, s. 25.

42 A. Awdiejew, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987, s. 45.
43 A. Awdiejew, Strategie nadawcy i odbiorcy w procesie konwersacji (analiza pragmalingwistyczna prośby), Kra-

ków 1989, s. 23.
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