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I.

„Problem pochodzenia polskiego języka literackiego“.
„Problemu“ takiego wcale niema; nikt nigdy nie wątpił, 

źe język literacki wyszedł z diecezji krakowskiej ; dopiero Nitsch 
połączył go z narzeczami wielkopolskiemi, co Lehr-Spławiński 
powtórzył (w odczycie lwowskim, drukowanym w „Przeglądzie 
współczesnym“ nr. 53, Wrzesień 1926; odbitka, str. 14, Kra
ków 1926), i dodał, że moje nowe „wywody zgadzają się niemal 
zupełnie z opinją Nitscha“, co zupełnie mylne *). W „Pamiętniku 
literackim“ nie będę zbijał błędów filologicznych obu autorów2), 
usunę tylko baśnie wielkopolskie, powstałe z pomieszania dwu 
wcale odrębnych rzeczy : języka literackiego, co wyszedł z die
cezji krakowskiej, i kulturalnego, towarzyskiego, na który skła
dały się z Krakowem-Sandomierzem i Poznań z Gnieznem, jak 
i Wrocław z Płockiem. Język literacki powstaje nie z byle na
rzecza ani nawet z byle języka kulturalnego, lecz tylko z lite
ratury. Język niemiecki literacki stworzył głównie niemal Lu-

*) W niem ieckiej rozprawie: Geschichte der älteren polnischen Schrift
sprache, (Lipsk 1922, str. 51,) napisałem: „zur K ultursprache (ależ nie Schrift
sprache — toż to dwie różne rzeczy!) war ja ein erster A nsatz auch in 
Gnesen und Posen gegeben“, co p. Lehr-Spławiński przetłumaczył „podstawa 
do wytworzenia narzecza (!) kulturalnego była dana ju ż  wcześniej (!) w Gnie
źnie i Poznaniu“ i ztąd w ywiódł ową mniemaną zgodę.

2) Np. odszukał p. Lehr-Spławiński w Chesioch i Chômera buli z r. 1136
jakieś nosow e ę, ależ buła ę nigdy przez e nie pisze; tu to e jest pierwotne, 
Czestoch  do C zestko (cześć), nie Częstoch  (z Częstochową ten sam błąd, 
późny, zamiast Częstochowy; Szczęsny, nie słowiańskie, czy tłumaczenie 
z Felix); Chomieża  od pnia chom- (por. chom-ąto, chom-la) dostała później 
dopiero nosówkę wilczem prawem, przyrostek -ieg. Albo: Mniszchowie przy
jęli po awanturze z Maryną i Dymitrem (opierali o nie pretensje do skarbu 
rosyjskiego za Piotra W.), formę tę, zamiast pierwotnej : Mniszkowie (Mni
szek częste im ię; w  XV. w. przezywano tak np. Hieronima z Pragi), z próż
ności, nie z gwary, ale cóż to ma do czynienia z językiem literackim? Tak- 
samo co do słów tureckich cybuch  i borcuch, co się odmieniły wedle innych 
na -uch (sopuch  itp .); co tu zawinił język literacki? Inne błędy pomijam.

Pam iętn ik  literack i X X V . 1
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ther dopiero, przez biblję i polemikę swoją, przyczem jako Sas 
posługiwał się saską „mową“ kancelaryjną, myszeńską, która 
jednak istotnych właściwości gwary myszeńskiej wcale nie przy
jęła, wzorując się znowu na kancelarji pruskiej i wiedeńskiej; 
ten nowy jednak język literacki nie objął już całych Niemiec, 
nie dotarł na zachód, nie wyparł z literatury narzecza holandz- 
kiego ani flamandzkiego : tak zawiłe bywają dzieje języka lite
rackiego, co więc w Niemczech urósł na ziemiach niegdyś sło
wiańskich, bynajmniej nie na ziemiach odwiecznej kultury 
i państwowości niemieckiej, nadreńskich ani południowych nad- 
dunajskich (Szwabja i i.).

Umyślnie używam wyrazu: diecezja krakowska, nie Ma
łopolska, aby odrazu zaznaczyć, że nie w kancelarji książęcej 
czy królewskiej (która polszczyzny nie znała wcale), ani w pra
cowni naukowej urósł język literacki ; zawdzięczamy wyłącznie 
kościołowi, a kościół i w diecezji krakowskiej nigdy nie mazu
rzył, nie prawił otce nas (bo na braku mazurzenia w języku 
literackim oparli obaj autorowie fantazję o wielkopolskim jego 
początku, jako że Wielkopolska nie mazurzy). Chrześcijaństwo 
krakowskie jest starsze niż gnieźnieńskopoznańskie ; data 966 
czy 967 r. odnosi się tylko do Gniezna-Poznania, bynajmniej 
nie do Krakowa, do którego chrześcijaństwo zaglądnęło już 
w dziewiątym wieku. W dziesiątym wieku Kraków bywał może 
i czeskim, bo przeciwne wywody St. Zakrzewskiego (w „Kwar
talniku Historycznym“ XXX, 221—308, „Czeski charakter Kra
kowa za Mieszka 1 w świetle krytyki źródeł“) mnie bynajmniej 
nie przekonały ; jego umiejscowienia Bugu, Styru itd. uważam 
wręcz za mylne. Jeżeli zaś ksiądz czeski (czy morawski, ucho
dzący np. przed nawałą węgierską) przez (niemazurzący) Śląsk 
południowy, zachodził do Wiślan, to mu ani przez myśl nie 
mogło przejść, żeby np. w modlitwie Pańskiej uwzględniał ich 
mazurzenie; język kościelny chętnie wyróżnia się czemkolwiek 
od potocznego narzecza ; przecież i Cyryl i Metody nie zważali 
na narzecze morawskie i Morawianie otwierali chyba zdziwieni 
gębę na soluńskie „chosztą“ (chcę) i „nadeżda“ (nadzieja), ja
kiem ich ci „Słowianie“ raczyli. Gdy na Kraków chrześcijań
stwo do Poznania i Gniezna dotarło, gdzie nie mazurzono nigdy, 
miał kościół tem większą rację, aby nie mazurzył; z kościoła 
zaś wyszedł język literacld, t. j. wyłącznie w obrębie kościoła 
najpierw użyto własnego języka do pisma a tego użycia doko
nano najpierw w diecezji krakowskiej. Wielkopolska zużyła 
całą energję na budowę pierwotnego państwa, ależ nawet die
cezja płocka zaznaczyła się w literaturze może wybitniej niż 
gnieźnieńska i poznańska; z Płocka mamy przecież legendę 
Aleksego, Polikarpa, Świętosława i Macieja z Różan; z Gniezna 
tylko kazania (chodzące później i pod nazwą arcybiskupa Ole
śnickiego — bez jego winy najmniejszej) i kilka rękopisów 
z glosami, których u w wygłosie zamiast ą dowodzi wielko-
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polskiej wymowy; naiwne duszyczki uważały to niegdyś za 
rusyzm ; wielkopolskie u zamiast ą, zupełnie obce językowi 
literackiemu, pojawia się może już w 1136 (w Chrustov t. j. 
Chrąstów owej buli). Tylko w literaturze łacińskiej Poznań jako 
tako się odznaczył (tu pisał „Gallus“ kronikę, Łodzią wiersze, 
Janko z Czarnkowa dzieje), zresztą umiał się wprawdzie upo
minać o język ojczysty (szlachta wielkopolska żądała za Zyg
munta I biblji polskiej itd.), ale sam rąk do jego krzewienia 
nie przykładał i wielkopolscy literaci, to rari nantes in gurgite 
vasto, od Miaskowskiego i Opaleńskich aż do Kasprowicza 
i Przybyszewskiego.

Skoroż w kościele polskim całe słownictwo czeskie, jak 
mogło się w nim przejawić właśnie mazurzenie, obce i Cze- 
chom-Morawianom, Śląskowi południowemu i Wielkopolsce ? 
Że Czesi nam h nie narzucili — ależ w IX—XII wieku sami jego 
nie mieli a i w' hardym  i hańbie h nasze, domowe, bynajmniej 
nie czeskie. Zresztą liczba tych księży czeskich nigdy nie mogła 
być znaczną i śmiało mogły się nasze nosówki, obowiązujące 
w całej Polsce bez wyjątku (i raczej niż mazurzenie), wobec 
nich ostać; w IX i X wieku sami je Czesi mieli jeszcze. 
W XV wieku zaś było na pewne więcej księży polskich w Cze
chach i Morawach, niż czeskich kiedykolwiek u nas (utyski
wano wtedy w Czechach na księży polskich). Że na język 
kulturalny t. j. na potoczny, towarzyski język warstw wyższych 
i Poznań-Gniezno i (niegdyś) Wrocław a zawsze i Płock wpły
wały, któż kiedy temu przeczył, skoro znaczenie Krakowa do
piero od Odnowiciela i Śmiałego się poczęło, a dopiero za Krzy
woustego nad wszelkie inne wygórowało; ale język kulturalny 
a literacki, piśmienny, to wcale nie to samo; literacki zaś język 
dopiero w XIII wieku powstał, jak pomniki dowodzą, w czyn- 
nem, ruchliwem Krakowskiem, naturalnie, nie w biernem, 
ospałem Poznańskiem.

Niestety, ani dwór, ani szkoła, ani duchowieństwo nawet, 
nie dbały wiele o ten język i zawstydzają nas Czesi. Nie mie
liśmy żadnego Husa, co już około r. 1400 chłostał Prażan za 
to, że mówią forman  zamiast wozataj, marsztale (masztalerz) 
zamiast stajni, knedlik zamiast szyszki, hausknecht (usnacht) 
zamiast pachołka, mantlik zamiast płaszczyka itd.; myśmy tak 
samo grzeszyli, lecz nas nikt o to nie strofował; on już ety- 
mologizował, np. wyraz swadźba ‘wesele’ ( = swa dwa albo =  swa 
dba), co nasi kaznodzieje, począwszy od Łukasza z Koźmina 
r. 1415, powtarzali. Nie mieliśmy uczonych ani panujących, jacy
w Czechach już w XIV wieku dbali o język, przecież sam cesarz 
niemiecki a król czeski (Karol Luksemburczyk) pomagał przy 
ustalaniu słownictwa czeskiego. U nas przeciwnie : dla takiego 
patrjoty jak Długosz język narodowy wcale nie istniał.

Natomiast miano u nas bystry słuch właśnie na mazu
rzenie, co wszystkich jako chłopskie raziło. O „alphabetum

1*
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masoviticum“, jakiem przedrzeźniano właśnie w Krakowie (!) 
Mazurów, mamy przecież świadectwo z XV wieku w „Acta Rec- 
toralia;“ nie podanoż jego brzmienia, ależ wolno przypuszczać, 
że c, z, s zamiast cz, ź, sz, nie poślednią tam odgrywały rolę. 
Jeśli zaś obaj autorowie przypuszczają ślady mazurzenia nawet 
u Piotra Kochanowskiego i Zimorowicza, to pomieszali pisownię, 
uwydatniającą rym (przeciw wymowie) z wymową; małopo- 
lanin Rej nigdy i nigdzie mazurzenia się nie dopuścił, coż do
piero Kochanowski i Zimorowicz ! Powtórzę anegdotę z czasów 
Zygmunta III: biskup kpiąc pyta Jezuitę-Litwina, jak po litew
sku kapelusz? (kiepure), ale Jezuita poprosił biskupa, by no
s/er paradisus przetłumaczył na „mazowieckie“.

Wszelkie więc zakusy, aby odmówić Małopolsce, na tak 
błahej podstawie jak brak mazurzenia (na inne „dowody“ szkoda 
tracić czas i miejsce), zasługi stworzenia języka l i t e r a c 
k i e go ,  są marne; rozstrzygają o tem nie drobiazgi narzeczowe, 
lecz fakty historyczno· literackie. Wielkopolska założyła państwo 
Piastowe; Małopolska piśmiennictwo a z niem język literacki, 
bo bez piśmiennictwa jego niema; sam język kulturalny nie 
jest już i piśmiennym, pisma się na to wymaga a tego dostar
czyła Małopolska, nie Wielkopolska. I nosówki tu nie pomogą, 
skoro na piśmie dla wszystkich używano jednego umówionego 
znaku (przekreślonego o, potem przekreślonego a) a jeszcze 
w późnych obcych pożyczkach one powstawały {ląd, wędrować, 
pręgierz, Jędrzej, wąpie itd.). Nie zawadzi przypomnieć, że ję
zyk kulturalny wielkopolski różnił się już w XV wieku, jak 
i dzisiaj, od małopolskiego nierównie większym napływem ger- 
manizmów — dowodzą tego i akty poznańskie (gas itp.), 
i słowniczek około r. 1500 tam spisany.

Na te moje wywody co do pochodzenia krakowskiego ję
zyka literackiego zgodził się też zupełnie Chrzanowski, („Slavia“ 
VI, 164), i przytoczył z Nehringa piękny ustęp o różnicy między 
językiem kulturalnym, towarzyskim a piśmiennym, literackim, 
którego tu nie powtarzam. Baśń o wielkopolskim początku 
polszczyzny literackiej można uważać za zbitą ostatecznie i ten 
„temat“ czy „problem“ raz na zawsze z dyskusji naukowej 
usunąć.

II.
Repertuar igrców średniowiecznych.

Dzisiejsze cyrk i variété, teatr i koncert, radio i kino, 
zastępywał wielkim dzieciom średniowiecza, co bogatą wyo
braźnią uzupełniały braki techniczne, igrzec, skomroch, skła
dacz, wiła, gołota, prlenec 0, szpilman, rymarz, kuglarz, szpry-

ń Tak zowie Hus poełówr, prawi np. w kazaniu łacińskiem: podobni 
ioculatoribus, prlencom, co sami źle żyjąc przecież u drugich cnoty w ychwa-
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marz, ioculator, goliardus, histrio, mimus, buffo : sama mno
gość tych nazw, rodzimych i obcych, dowodzi rozpowszech
nienia a więc i ulubienia tego stanu; szczególniej „słowa“ (ka
zania) ruskie biadają na zbiegowisko i natłok amatorów na 
takie widowiska (a cerkwie pustkiem stoją); na zachodzie za
braniały ustawy synodalne przynajmniej klerykom, żeby się 
tam nie pokazywali i wiłom groszy nie dawali. W karczmach 
i na placach występywali ci przedstawiciele „lekkiej muzy“, 
przyczem uwagi godne jest to, że średniowiecze, mimo własnych, 
scenicznych misterjów, najzupełniej zatraciło wszelką świado
mość antycznej sztuki scenicznej, teatru: nawet przepisując 
(i naśladując) komedje i tragedje, Terencjusza czy Senekę, nie 
domyślano się sceny; upatrywano w nich osobny, dialogowany 
rodzaj powieści — dlatego też „theatra“ u Długosza i in. naj
mniejszego z sceną nie mają związku.

Cech ten szanowny „wesołków“ pokazywał marjonetki, 
łątki; grał i tańcował; bywałlinoskokiem, błaznował, ale głów
nie śpiewał, opowiadał wierszem i prozą, świeże i dawne aneg
doty i skandale, domowe i obce ; powtarzał, naśladował, sam 
tworzył wreszcie podobne pieśni-wiersze; tylko te nas tu ob
chodzą. Niestety, nic z tego nie ocalało, co nas wobec abso
lutnej obojętności naszej dawnej literatury w rzeczach języka 
narodowego dziwić nie może. Ale że były, wiemy choćby od 
tego pogardziciela polszczyzny, jakim był Długosz; przecież 
o bitwie pod Zawichostem i tragicznej śmierci księcia Romana 
(r. 1205) twierdzi: quae (carmina) etiam in hunc diem canora 
voce in theatris audimus promulgari ; o śmierci Ludgardy, żony 
Przemysława wielkopolskiego: quod publico et vulgari carmine 
in suum dedecus audiebat cantari, quod etiam in nostram 
usque aetatem constat pertigisse nostri que seculi illud con- 
cinnunt theatra; r. 1382 słyszał (biskup poznański) Łaskarz 
pieśń z rymem Kazimir: mir, i z Krzyżakami.

Wobec takich stanowczych świadectw wolno zapytać, czy 
nie moglibyśmy choć częściowo odtworzyć repertuar naszych 
igrców-skomrochów-szpilmanów ? nie w dosłownem brzmieniu, 
lecz choćby co do treści? Jeśli przecież jeszcze za Długosza 
(a więc około r. 1460) powtarzano pieśni z XIII wieku (Zawi
chost; Ludgarda), czyż nie mogła jedna i druga pieśń wsiąknąć 
do ludu i ocaleć między jego „baladami“ ? Narodowość, wyzna
nie, granice polityczne, nie kładły żadnej przeszkody szerzeniu

łają; słowa nie umiem wytłumaczyć, czeskie p rliłi znaczy piec, palić, więc 
prlenec =  opaleniec? W iła, błazen, u nas w XV i XVI wieku i kuglarz; zaka
zują im się przypatrywać i grosze dawać; na Bałkanie nimfa. Shomoroch, 
ruska kuglarzy nazwa, u nas w XV wieku przymiotnik skom rosyny  ‘bez
w stydny’ (wszelkie te nazwy, jak i gołota , bardzo źle świadczą o poetacli- 
kuglarzach i o tem, jak ich ceniono). Szpilm an, u wszystkich Słowian  
w średniowieczu znany, dał i rusk, szpyna  (bo odrzuca się drugą część słowa 
obcego, Pitier =  Petersburg itp.).
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wędrownych pieśni i powieści ; dziś przyjmują ogólnie wymianę 
rusko-niemiecką od trzynastego wieku począwszy; kupcy bre- 
meńscy i inni przewozili do Nowogrodu nietylko sukna i ba- 
kalje, ale i bajki-podania a z Nowogrodu wywozili nietylko 
nazwy bohaterów pieśni epicznych ruskich (Ilja von Reussen); 
tem łatwiejsza chyba była wymiana polsko-ruskich pieśni i po
dań. Nie brak i dotykalnych tego śladów.

Najciekawszy i najważniejszy, dziś jak najmylniej tłuma
czony ślad taki stanowi rzecz o Walcerzu Udałym i Wisławie 
„pięknym“, zapisana w tak zwanej kronice wielkopolskiej. 
Kiedy? przez kogo? Kompilacja owa powstała, ze wszelakich 
źródeł, w drugiej połowie czternastego wieku a autorem jej jest 
Janko z Czarnkowa. Myśl tę wypowiedział Tad. Wojciechowski, 
ale jej nie uzasadniał bliżej (wspominał mi o tem i w rozmowie, 
ale również bez bliższych szczegółów). Dowód przedstawiają 
szczegóły tej kompilacji ; żaden inny Polak XIV wieku nie mógł 
posiadać tak dokładnych wiadomości o północnych Niemczech 
ani tak się niemi zajmować, jak były kanonik meklenburski, 
kanclerz i wikarjusz generalny biskupa meklenburskiego, 
(Schwerin) t. j. właśnie Janko z Czarnkowa, którego na tych 
posadach w r. 1352 i 1355 znachodzimy; wiadomości o Lubece, 
dawniej Bukowcem niby przezywanej, o Słowianach lunebur- 
skich i ich sposobie mówienia; o wszelakich miastach niemiec
kich i ich nazwach słowiańskich (Brema itd.), nie mógł nikt 
inny zdobyć w Polsce XIV wieku. Z tem łączą się bajdy o Le
chu, Czechu i Rusie, o Panonji (od pan !) i inne fantastyczne 
etymologje, niewątpliwie więc tego samego pióra. Jemu przy
piszemy i wstawkę o Walcerzu i Wisławie, przyczepioną do 
wzmianki o Wiślicy i jej zburzeniu przez Ruś; brak absolutnej 
tego pewności nie wiele tu zaważy. Lecz czy Janko czy kto 
inny jest autorem tej wstawki, pochodzenie jej z repertuaru 
rymarzy - igrców jest niewątpliwe; dowodzi tego jej skład. 
Pierwszą tegoż część przejął rymarz od kolegi Niemca albo 
z jakiego rękopisu łacińskiego „W althariusza“ : miłość Waltera 
czy Walcerza i Helgundy (serenady tegoż nocne itd.); pota
jemna ich ucieczka, gdy grożą Helgundzie śluby z królewicem 
alemańskim; przeprawa przez Ren; walka z rywalem zwycięska; 
przybycie szczęśliwe do własnego grodu. Dotąd sięga przeróbka 
łacińskiej epopei. Następuje część druga, zupełnie odmienna: 
Walcerz zaniedbuje Helgundę, bo wyjeżdża na dwa lata; stęsk
niona, zmienna żona szuka „pocieszyciela“ ; nastręcza się jej 
więziony przez Walcerza piękny Wisław ; wydobyty z więzienia 
pozyskał jej miłość; uchodzą do jego Wiślicy. Walcerz powró
ciwszy dowiaduje się o zdradzie żoninej ; udaje się sam do W i
ślicy; w nieobecności Wisława, Helgunda kłamliwie upewnia 
go, że tylko gwałtowi uległa, wprowadza go do gmachu i więzi; 
w łożnicy Wisław i Helgunda przytwierdzają bezbronnego do 
ściany, aby był świadkiem ich miłości; wybawia go brzydka
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siostra Wisława, gdy jej Walcerz ślubuje, że ją pojmie za żonę; 
zwalnia jego więzy i doręcza mu miecz, którym zabija parę 
grzeszną. Gdy pierwsza część z zachodu przyszła, drugą przejął 
składacz ze wschodu ; ruskie byliny (pieśni epiczne) o Michajle 
z Potyku opowiadają najdokładniej to samo (tylko mylą, przy
bijając do drzwi gwoździami Michajłę); zato w innych szcze
gółach są poprawniejsze. W kronice przybycie Walcerza do 
Wiślicy i uwięzienie przez żonę zdradliwą grzeszy zupełnem 
nieprawdopodobieństwem, byliny (a posiadamy ich streszczenie 
prozaiczne już z XVII wieku) umotywowały to wszystko nierównie 
lepiej. Wiemy też, skąd składacz polski wpadł na Wiślicę: 
w grodzie była bowiem jakaś rzeźba kobiety (baba kamienna ? 
jak w Chęcinach niedalekich), i do niej to opowiadacz zasto
sował gadkę. Wiślica zaś pociągnęła za sobą nazwę Wisława, 
do niej dorobioną, zaś Tyniec dalsza dowolność składacza, co 
już jednak nie odważył się zastąpić obce nazwy Walcerza i Hel- 
gundy domowemi: te to obce nazwy, dowodzące naocznie ob
czyzny całego opowiadania, spowodowały absolutne przemil
czenie Długoszowe całego wątku. Że się dzisiejsi historycy, 
w gorączkowej pogoni za jakiemikolwiek szczegółami, coby 
ubóstwo naszych dziejów pierwotnych i ich przekazów uzupeł
niały, dali tym bajkom zwieść, to już ich własna wina ; prze
cież same nazwy, Waltharius i Helgunda, wyłączają zgóry 
wszelką możliwość wplatania tej gadki do dziejów rzeczywi
stych. W średniowiecznych fabliaux łacińskich i niemieckich 
uwodziciel żony, jak ją tam nazywają, zawsze więziony w zamku 
jej męża (Rażona czy kogo innego) a wybawia go własny jego 
synek, i to dowodzi, że składacz polski nie z tej, lecz z wersji 
wschodniej czerpał. Pierwszą część zawdzięczał rymarzom Niem
com lub rękopisowi łacińskiemu; drugą przejął z ust skomro- 
chów ruskich i dostarczył nam na to dowodu przymiotnikiem 
udały t. j. dzielny (nie „robustus“, jak Janko — ? — przekłada), 
bo udały jest stałym ruskim epitetem bohaterów od dawien 
dawna (ani my ani Czesi przymiotnika tego w tem znaczeniu 
nie znamy). Wobec takich szczegółów uważam wszelkie zbijanie 
obszernych wywodów St. Zakrzewskiego (do którego się i R. Gró
decki przyłączył), za zupełnie zbyteczne ; ani najbystrzejsze 
kombinacje nie obalą faktu, że składacz jakiś w czternastym 
chyba wieku połączył bajkę niemiecką z ruską. Fakt to nie
zwykle ciekawy, nie dla historji politycznej, z którą nigdy nic 
nie miał spólnego, lecz dla historji literackiej, dla wędrówki 
motywów baśniowych z zachodu i wschodu, co się właśnie na 
ziemi polskiej, jak na moście jakim między Europą a Azją, po
łączyły. Bylinę o Michajle z Potyki powtórzył składacz w dru
giej części; dla pierwszej miałby wzór i w innej bylinie ruskiej, 
o Iwanie Godinowiczu, co zdobywa niewiastę, ją traci i karze 
za zdradę, ale czy tej byliny nie znał, czy nie spodobała mu 
się, wybrał Walthariusa. W bylinie o Godinowiczu bowiem rzecz
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odbywa się niemal w ciągu jednego dnia i kończy się cudem, 
interwencją niebios; nasz składacz wybrał tok bardziej efek
towny, bo nierównie lepiej umotywowany i całkiem „ludzki“. 
Nad stosunkiem polskiej i ruskiej wersji zastanawiałem się do
kładniej w „Zeitschrift für slavische Philologie“ Vasmera (III, 
Lipsk 1926). Nie myślę bynajmniej twierdzić, że „składacz“ użył 
wiersza epicznego (ośmiozgłoskowców rymowanych) dla swojej 
opowieści, mógł on ją i prozą wyłożyć — przecież statut króla 
Kazimierza z r. 1336 wyraźnie przy weselach, oprócz ośmiu 
ioculatores dozwolonych, dodaje: cantantibus et loquentibus con
ciones qui rymarié dicuntur peritus exclusis; nawiasem dodam, 
że prawienie humorystycznych oracyj przy weselach, co u nas 
i u szlachty i u wieśniaków się praktykowało, z tego zwyczaju 
niemieckiego urosło, nie jest rodzimein.

Do repertuaru średniowiecznych igrców zaliczyłbym znaną 
baladę ludową o Podolance, rozpowszechnioną po całej Polsce 
w licznych odmiankach, różniących się głównie tylko doborem 
słów. „Na Podolu modry (albo biały albo inny) kamień, Podo- 
lanka siedzi na nim“ itd., pieśń „zupełnie podobna do starej 
pieśni włoskiej Donna Lombarda“ (A. Fischer, Lud, 1926, 
str. 184, taksamo Bystroń i i.). Przychodzi do niej „kawaler“ ; 
ona by mu chętnie swój „wianek“ dała, boi się brata; struj 
go; jak? pouczona, daje bratu, wracającemu z pochodu z suk
niami dla niej ów napój ; on umiera ; zbrodnia wychodzi na 
jaw (jak, pieśń milczy); ona sama wyrok daje na siebie: za- 
kujta mnie w modry kamień, ale wyrzuca kawalerowi, że dla 
niego z świata schodzi; on ją szorstko odprawia: strułaś brata, 
i mnie byś struła. Uderza stała terminologja : Podole, Podo- 
lanka, co na Ruś, nie na Włochy wskazywa, tem bardziej, że 
i w bylinach kobieta-trucicielka Podolanka się nazywa (np. żona 
Michajły, co go trzykrotnie usypiającym napojem raczy). Czyż 
ta zgoda byłaby tylko przypadkową? Możnaby też przypusz
czać, że rola „brata“ (niby jak w „Fauście“ u Gretchen), nie 
pierwotna, że „mąż“ byłby może stosowniejszy (w bylinach 
brat i siostra niemal nigdy nie występują). Dziwi zarazem, 
skąd ten kamień, dla ofert miłosnych równie mało stosowny, 
miejsce, jak ów niezwykły rodzaj śmierci: zakujta mnie w ka
m ień? Wypowiedziałem domysł, że ten kamień dostał się 
z ruskich bab kamiennych, co aż na Podole sięgają.

Do repertuaru igrców, tym razem zachodnich, policzyłbym 
i baśń o Popielu i myszach ; wadzi mi tylko jej dawność, bo 
musiałaby krążyć w Polsce już w XI wieku, zanim się na po
czątku XII (około r. 1110) do „Galla“ dostała. Wiadomo bowiem, 
że w żadnym folklorze słowiańskim, ile go znamy, niema naj
mniejszego śladu podobnego motywu, bardzo zwykłego nato
miast u Niemców (przecież jest już u Thietmara z Merseburga, 
nie mówiąc o innych źródłach). Jeśli mój domysł trafny, obie
gałoby podanie o okrutnym rycerzu, zagryzionym przez myszy,
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w wieku XI w Polsce przez pierwszych (?) igrców (?), co i do 
nas z obczyzny przyszli, jak skomrochy na Ruś (o czem już 
ich ubiór „grecki“ świadczy ; nazywał się Popielem (w jakimś 
związku z jego okrucieństwem ?). Podanie pierwotne, „dyna
styczne“, znało tylko, jak i czeskie, wieśniaczy rodowód Pia
stów i Przemysławów — nic więcej ; Czesi się tem zadowolili ; 
u nas powikłano je z jakąś inną dynastją (Popiela), wypartą 
z władzy przez potomka Piasta i nie odpowiedziano wcale na 
pytanie, skądżeż się Popiel wziął? Ta cała jego historją bardzo 
podejrzana; Kruszwicę i Gopło wymyślono dopiero później, 
„Gall“ o nich nie wie; wieża za wodą należała do bajki stale. 
Jedno pewne, że wszelkie usiłowania wyciśnięcia jakiejkolwiek 
kropli historycznej z tej bajki wędrownej, czy ją rymarzowi- 
skomrochowi zawdzięczamy czy przypadkowi jakiemuś, są 
m arne*). Że zaś sąd mój nie polega na jakiemś uprzedzeniu 
czy kaprysie (burzenia dawnych podań), dowodzą słowa J. Bystro- 
nia, („Wstęp do ludoznawstwa polskiego“, Lwów 1926, str. 35): 
„Doszukiwano się rozmaitej treści w opowiadaniu o Popielu 
zagryzionym przez myszy. Z chwilą gdy połączymy tę legendę 
z cyklem specjalnie niemieckich legend o okrutnym władcy 
czy biskupie i myszach, widzimy wyraźnie, że podanie ma cha
rakter wędrowny i że zostało luźnie przyczepione do nielubia- 
nego władcy i że wobec tego niema żadnej wartości historycz
nej“. Jeżeli podobną rzecz opowiadano o Mieczysławie kujaw
skim (u Długosza pod r. 1237), to i do tego mogli się rymarze- 
skomrochy przyczynić.

O kim napewne rymarze - igrcy śpiewali, to o Ditrychu 
z Werony, bo od kogoż, jeśli nie od nich, mógł się dowiedzieć 
autor „Polikarpa“, gdy kazał śmierci ściąć „Wietrzycha obrzyru
skiego“ — uważajmyż na silnie spolszczoną formę nazwy! 
Ale z tego i dalsze wnioski : niema u nas śladu po romańskich 
dziejach, po Karolu Wielkim i jego paladynach, po królu Ar
tusie i jego stole okrągłym — bo jeżeli na Ruś białą a nawet

’) O Popielu i myszach posiadamy sporą wiązankę dociekań, smutnych 
czy zabawnych, które milczeniem pomijam. Nie lepsza i najnowsza próba: 
„Echa historyczne w podaniu o Popielu i Piaście“ (Kwartalnik historyczny 
XXXIX, Lwów 1925, str. 33—69). Dr. K. Krotoski powtarza niefortunny do
mysł T. W ojciechowskiego o piaście — maiordomus niby, ależ Chwościsko (mie- 
tlisko), Piast (tłuczek), Rzepka są chłopskie imiona, nie „dygnitarskie“, przez 
co cały ów pom ysł odpada. Do tego pomysłu dodaje Krotoski nowy, o ru- 
skiem, kijowskiem pochodzeniu Polan i ich „dynastji“ Popielowej i Piasto
wej. Ponieważ „Pamiętnik Literacki“ historji nie służy, w ięc nie wdaję się 
w krytykę tych pomysłów, opartych głównie na mylnych wywodach prapol
skich nazw, Popowo, Cerekwica, Pobiedziska, Iwanowice (Iwan nie ruska, 
lecz od XI—XIII wieku ogólno niemiecka nazwa, powtarza się w Meklen- 
burgu u dziesięciu rodów rycerskich), Rusocin, Książ, Gniezno, Łubów (nie 
łub to, łyko, lecz luby), Lachmirowice (od Łękomira na/.waue, nie od La
chów) itd. Myszki Popielow e są według niego właściwie Miszki =  Mieszki — 
nawet czeski recenzent (w Czasopisie czeskim historycznym) zaprotestował 
przeciw tej fantazji. O innych wywodach milczę.
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moskiewską dotarł Bovo z Ankony i Tristan z Izoldą, toć to 
tam przyszło nie z zachodu, przez nas, lecz z południa i przez 
wybrzeża włoskie. Więc Popiel z myszami, Waltharius, Dzie- 
trzych, dowodzą spójni naszego rymarstwa z Niemcami (obok 
łączności z Rusią pobliską); Niemcy wywozili na wschód nie
tylko ludzi i porządki, towary i nazwy, lecz baśni i podania — 
o Rusi wiemy to dobrze, Nowogród Wielki był od początku 
XIII wieku pomostem, przez który baśni o Brunhildzie i inne aż 
na Ruś głęboką zachodziły.

A nie inaczej było i w Czechach. Niejedno z tego, czem 
się biedzą czy łudzą historycy czescy, wyszło od igrców, nie
mieckich i swoich. Np. bajki o Amazonkach czeskich. Koźma 
natrącił je lekko, mówiąc o grodzie Dziewinie, ale szeroko roz
winął ten temat „Dalimil“ około r. 1310. Otóż Dalimil, to nie 
Hajek, co łże, że aż ściany schną; on nie wyssał obszernej 
powieści o Właście i panowaniu kobiet z palca, dowiedział się
0 tem chyba od igrców, co słabe podanie, oparte o sarnę nazwę, 
rozwinęli. A historją o osłojecdźcach, wiedźmie i zwycięstwie 
nad Łuczanami, którą już u Koźmy (jedyną zresztą) znacho- 
dzimy, może podobnego jak o Popielu i myszach pochodzenia 
t. j. wyszła od rymarzy-igrców i próżno dobadywać się w niej 
wątku historycznego: wiedźma i osieł temu przeczą stanowczo 
a nazwy pseudohistoryczne nie wiele znaczą. I u Czechów 
niema śladu baśni i podań romańskich; wszystkie są nie
mieckie.

Byłoby arcynaiwnem, wszystkie nasze balady ludowe, 
jakie np. A. Fischer („Lud Polski“, Lwów 1926, str. 184 i 185) 
wylicza, wywodzić od średniowiecznych igrców, ale jedna
1 druga mogą istotnie tak daleko początkiem swym sięgać; 
np. pieśń o pani co pana zabiła (wzór „Lilji“ Mickiewiczowych). 
Nie uwalnia to od pytania, czy „igrzec“ pieśń z zachodu, od 
Niemców, czy ze wschodu, od Rusi przejmywał. Pieśń o dziew
czynie i przewoźniku („Nadobna dziewczyna przez las wędro
wała, W kalinowym lesie nockę nocowała“) jest zachodniego 
początku; zato nasza wersja „Malin“ (por. „Balladynę“), łączy się 
ze wschodniemi. Może pieśń o zemście braci nad uwodzicielem 
siostry („A w Poznaniu w kamienicy Pili winko rzemieślnicy“), 
tu należy, albo pieśń o rodzeństwie, co bezwiednie omal nie 
popełniło kazirodztwa („Kasieńka w dole stojała, Czarne jagódki 
sadzała“): w bylinach ten sam motyw łączy się stale z boha
terem, co uwalnia dziewczynę z niewoli tatarskiej i w ostatniej 
chwili siostrę w niej poznaje. Ośmiozgłoskowce naszych balad 
mogą wprost z średniowiecza pochodzić.

Zresztą „igrzec“ nie koniecznie rzecz wierszował i w prozie 
opowiadał; niejedno podanie-baśń, cośmy z kazań dawniej 
wywodzili (np. szeroko rozpowszechnione o inceście matki 
i syna, znane z „Historji Rzymskich“, albo zagadki, wywo
dzące się z romansu o Apolonjuszu z Tyru), raczej od „igr-
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ców“ wyszły. Igrcowie zniknęli ostatecznie w XV wieku; 
w XVI już ich niema, gdy na Rusi skomrochi i w XVII wieku 
jeszcze bywali plagą miejscową, skupiając się w całe bandy 
łupieskie. Zniknęli zaś u nas dlatego, że wielcy i mniejsi pa
nowie (np. Rej) utrzymywali teraz stałe kapele dworskie a obok 
nich i błaznów osobnych chowali (nazwiska ich znane nam 
jeszcze z XVII wieku, Słowikowski i i., nie mówiąc o słynnym 
Gąsce-Stańczyku) ; dziady i grajki wędrowne zajęli ich miejsce 
i pamięć o nich zaginęła.

III.
„Polikarp“.

Najobszerniejszy i najciekawszy, dla treści zarówno jak 
dla wysłowienia, zabytek średniowieczny, przechowany w jedy
nym, błędnym odpisie, przyciąga uwagę badaczów. Niedawno 
wrócił do niego Łoś,p/„Na marginesie rozmowy Mistrza ze 
Śmiercią“, w jubileuszowym tomie Zapisek Towarzystwa Szew- 
czenkowego we Lwowie (tomy 141—143 sekcji filologicznej, 
1925, str 14); powtórzył niejeden ustęp w poprawnej pisowni, 
objaśnił niejeden zwrot wątpliwy, a doszedł do wyniku: „pewne 
wpływy ruskie pozwalają przypuszczać, że autor „Polikarpa“ 
pochodził z okolic najprawdopodobniej Podlasia“. Ponieważ swego 
czasu i w „Bogurodzicy“ i w „Biblji Zofji“ mniemane wpływy 
ruskie wykazywano, gdy istotne są tylko w „Aleksandreidzie“ 
r 1510, którą wytłumaczył przenigdy mazur-szlachcic Boniecki 
z ziemi czerskiej, lecz chłopski synek z Bończy ruskiej (pod 
Krasnym stawem) i moc rusyzmów w niezdarny przekład na
walił (piszę o tem obszernie w „Slavia“, tom VI), więc należy 
się i przy „Polikarpie“ z tą i z innemi pomyłkami uporać.

Najpierw pytanie zasadnicze : czy nie obowiązywała autora 
„Polikarpa“ ośmiozgłoskowość wiersza ? jeśli tak, to należy 
usuwać bezwzględnie wszelkie przeciw tej zasadzie wykroczenia 
jako myłki, przypadkowe czy umyślne (dodatki słów), niechluj
nego odpisu. Drugie podobne pytanie : czy dbał autor o jako 
tako poprawne rymy, a więc np. czy rymował - e z - a ?  Należy 
sobie zdać sprawę z jednego i drugiego, jeśli chce się poprawny 
tekst ustalić. Łoś pisze np. se wszech stron skarada postawa = 9 
zgłosek, poco? napiszmyż: sewsząd skarada postawa. Albo: 
musisz j i  pić przez dzięki =  7 zgłosek; winno brzmieć: m usisz 
j i  pici przez dzięki', mów se mną boć mam działo, piszmyż: 
m ówi se mną, albo: boć im am ? Nie zgodzę się na wiersz: gdy 
przydę namilejszy k tobie, — ale nie wstawię namilszy, bo nie 
wiem na pewne, czy w XV wieku znano taką formę, raczej na
pisałbym mój miły. Nie przepuszczę i wierszowi: obraza wiełmi 
skaradego; czytałbym raczej skrócone wielm’; ani wierszowi: 
Iszczy się jako miednica ; ani innemu : koniecznie mu sejmę in-



12 I. ROZPRAW Y. — A lek san d er Brückner.

jutę, mu  skreślę bez wahania ; taksamo w wierszu : czemu cię 
wzięła taka tesznica, odrzucam taka. Ograniczam się umyślnie 
tylko do wierszo w, przytaczanych przez Łosia; z innemi po
dobna sprawa.

A teraz co do rymu (z tem samem ograniczeniem), 
np. przewiązała głowę chustą, jak Samojedź krzywousta — wedle 
mnie tu błąd podwójny; czytaj : przewiązała głowę chusta; jak Sa
mojedź krzywousta jest nowe zdanie : śmierć ma wykrzywione 
usta, jak Samojedź, bo nie Samojedź przewiązuje głowę chustą; 
wszędzie się kobiety tak noszą! Autor „Polikarpa“ rad się po
wtarza, więc nie zgodzę się na wiersz : żółte oczy, żyw ot błady, 
lecz napiszę żółte lica, żywot blady wedle poprzedniego wiersza 
(ichuda, blada, żółte lica). W wierszu: m usisz ji pici przez dzięki 
gdy pożywiesz wielkiej męki, gdy  nie ma sensu, kopista po
wtórzył je z poprzedzającego wiersza (gdyćprzyniosę jadu gar
nek), czytam więc albo: pożywiesz wielikiej m ęki albo i poży
wiesz wielkiej męki. Łoś wstawia formę otchoceć się s miodem  
ta m ek ; ponieważ „Polikarp“ wszędzie ma tylko formy bez o, 
więc wstawi otechceć się.

Objaśnienia bywają i mylne: „otbędziesz swej miłośnice 
(t. j. życia)“, ależ to amasia, kochanka; „wszytki na swej sta
wiam sparzę (t. j. wszystkich biorę w swoje pęta)“, ależ spara 
lub spar wzięte z łowiectwa ptaków, na sparzę osadza się 
wabików ; „podgardłki na piersiach“ nie „wieszają“, lecz wisają, 
wiszą (podobny rzadki czasownik: bladzieję, zamiast bledzieję = 
blednę, jest i w „Aleksandreidzie“ z r. 1510; wierząc, niewierzać, 
zamiast wierzyć, tamże również). Ostał wszech ludzi w ko
ściele nie znaczy „porzucił wszystkich ludzi w kościele“, lecz 
(z)ostał (ot) wszystkich ludzi w kościele, ostać jest przecież 
nieprzechodne i łączy się z samym 2. przypadkiem (z domnie- 
manem od). Czy Iszczy słusznie przez łszczy oddane, wolno 
wątpić, a jeszcze bardziej, żeby wsnić się było również lśnić 
się. Snać ci sortes nie pomoże: najmylniej wyłożono; sortes 
(nawet Yirgilianae! t. j. z „Eneidy“) było terminem technicznym 
dla wróżenia z otwartych (na ołtarzu nawet) ewangelji, psał
terza czy biblji (wróżono tak w w kościele np. po wyborze 
biskupa, jakim będzie — u Du Cange’a są całe szpalty o tem) 
i sortes było w tem znaczeniu plurale tantum (po polsku zwało 
się tosamo wróżą) i słusznie z liczbą pojedyńczą połączone; 
wróża ‘los’ powtarza się dalej (w. 355) i nie znaczy „czary, 
zaklęcie“ ; wszelka więc myśl o jakimś sorites niemożliwa.

Póki nieta czasu mego: niet (częste jeszcze w psałterzu 
Lubelczyka (1558 r.) powstałe z nietu i niema najmniejszej 
przyczyny uważać to za rusyzm, że w ruskiem taksamo się 
rzecz ma. Na wykład praw niezboża ‘wolny od nieszczęścia’ 
nie zgadzam się, pozostaję przy poprawce pragnie zboża, nie 
dla logiki, lecz dla rymu obowiązującej. W wierszu 786 brak 
słowa, г gęsi też wypędzam . . .  pierze daję na poduszki, Łoś
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uzupełnia duszki, może puszki (od puch). Odejmę mu torłop 
kuni a niewiem gdzie się okun i: „obu wyrazów, torłop i oku- 
nić się, nie znajdujemy w zabytkach polskich, oba te wyrazy 
dostały się do naszego zabytku ze wschodnich, ruskich pro
wincji“. To mylne; torłop jest istotnie ruskie, lecz znane było 
powszechnie, jak inne nazwy futer, z Rusi sprowadzanych, jest 
np. w przekładzie „Wiślicji“ i i.; z okunić się por. u Husa glosę 
w kazaniu łacińskiem : (pościć winni wszyscy z wyjątkiem) 
demptis infirmis veris neokunawych (t. j. nie udających, -por. 
okunawie ‘unentschlossen’, okounëti ‘wahać się’ ; ruskie nazwy 
futer i skór np. juchty  w Poznaniu znane od dawna i i.; tłu 
maczenie od kuny (ani „okryć“ ani „ummardern“) uchylam.

A dam za szyję poczpulę : poczpuła ‘pogębek’, por. czeskie 
puszpuliti hubu, szp(o)uliti hubu i z cz, poczp(ó)uliti, czp(o)uliti 
‘krzywić usta’; więc poczpuła nie ‘kaptur’ ani ‘uderzenie po 
karku’.

„Każdemu się tak ukaszyą, Gdy go żyuota sbauyą“ prze
pisał Łoś: każdemu się tak ukażę kiedy go żywota zbawię; 
przypuszczam : ukazuję (u jak u Czechów czyta się jak w, nie 
tworzy zgłoski, jak nieraz w „Polikarpie“) i zbawiuję (podobne 
formy na -uję nie rzadkie w XV wieku, gdy zbawię nie daje 
bowiem dobrej myśli (gdy zbawiam !) ; por. tegom uczynić 
(t. j. wczynić) nie gotowa.

A ż się chłop po sircu smekce, smektać, prasłowo ‘smykać, 
gładzić’ od tegoż pnia co i smyczek itd.; o żadnem smiektać 
ani smoktać nie może być mowy. Czestnik ‘urzędnik’, miłostnik 
‘amator’.

Pisownia zabytku bardzo dziwaczna ; stałe u w wygłosie 
zamiast ą nawet mayvncz ‘mając’ itp., przypomina Wielkopolskę ; 
mogłił jest najdawniejszym przykładem wymiany gł z dł, częstej 
około r. 1500 (Aleksandreida z r. 1510, Żywot Eufraksji i i.), 
nietylko w Polsce, ale i w Pskowie; drugi przykład, mgłeję. 
Strow  przepisał Łoś zdrów, bo istotnie w „Polikarpie“ często 
pisze się głuche zamiast dźwięcznych, nietylko w wygłosie 
(yethwo, gethno, i i.), więc mamy niżej i sdrovye, ale strow 
pojawia się i w nowogrodzkich zabytkach.

Dodam, że wiersze: by była ćo przykrego przemówiła, 
szervalaby szya ve m ny kaszda szyła, poprawiam na: by(ś) co 
przykre (lub przykrzę) przemówiła, serwałaby{ś) we mnie siłę 
(czy każdą żyłę, bo pisownia i jedno i drugie dopuszcza) i duszę 
by(ś) wypędziła itd.; tak ocalam ośmiozgłoskowość i jedność 
podmiotu, ale naruszam rym, por. wyż.; dla ocalenia rymu 
może: serwałaby się ma żyłą (albo siła, co mniej odpowiednie); 
najlepszy to dowód, jak trudno tekst ustalić.

Przeczę więc, żeby w „Polikarpie“ dały się odnaleźć 
jakiekolwiek wpływy ruskie ; jak łatwo Łosiowi o nie, dowodzi 
str. 8: (do zbawić wszego gorza), „górze wykrzyknik (u nas), 
tutaj jakby z ruska, nieszczęścia, biedy; dobry kołacz upiec,
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tutaj kołacz w znaczeniu placek, może to nowe znaczenie 
przyszło ze wschodniego pogranicza Polski“. Ależ kołacz 
u wszystkich Słowian, a szczególniej u nas i u Czechów, da
wano, pieczono, za dobrą nowinę; posłowi należał się kołacz 
niby napiwne czy oduzdne i z Rusią czy ze wschodem Polski 
ani jedno ani drugie słowo niczem się nie wiąże.

„Polikarp“ powstał w diecezji płockiej ; jeden z kopistów 
jego wielkopolskiem (?) u, un zamiast ą, ę szafował.


