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Czy w kodeksach staropolskich rozróżniano 
skargi i oskarżenia?  
Analiza struktury gatunkowej aktów mowy 
utrwalonych w kodeksach

Założenia teoretyczne

Podstawą, podjętej w tym opracowaniu, analizy tekstów staropolskich jest teoria aktów 
mowy Johna L. Austina i Johna R. Searle’a oraz teoria gatunków mowy Michała Bachtina. 
W obu koncepcjach, choć powstały niezależnie (w różnych miejscach i w innym czasie), 
można wskazać podobne rozumienie procesu komunikacji językowej. Do najważniejszych 
miejsc wspólnych teorii aktów mowy i gatunków mowy należą zagadnienia:
– jednostek komunikacji (przeciwstawionych jednostkom języka);
– aktywnej roli odbiorcy w procesie komunikacji;
– istnienia wzorca działania językowego i jego realizacji.

Porównanie założeń obu teorii nie prowadzi do odrzucenia jednej z nich, bo – mimo 
zbieżności w rozumieniu problemów językowego porozumiewania się – wskazują na 
różne aspekty aktu komunikacji. Searle koncentruje się na działaniu, mówieniu – które 
przebiega według określonych reguł, zaś Bachtin przybliża wzór, model komunikatu, który 
wypełniany jest w czasie indywidualnej wypowiedzi. Zatem pojęcia akt mowy i gatunek 
mowy nie są równoznaczne. Akt mowy jest elementarną jednostką komunikacji językowej. 
Akty są indywidualnymi oraz intencjonalnymi działaniami językowymi. Gatunek mowy 
jest konstrukcją teoretyczną, na którą składa się zespół reguł, normalizujących działania 
językowe w pewnych typowych sytuacjach komunikacyjnych. Każda jednostka porozu-
miewania się (akt mowy) realizuje gatunkowy model w konkretnej sytuacji, za pomocą 
konkretnej wypowiedzi skierowanej do konkretnego odbiorcy.
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Metoda

Inspiracją do poszukiwań miejsc wspólnych obu teorii był artykuł Anny Wierzbickiej 
Genry mowy, w którym autorka – oprócz zwrócenia uwagi na zbieżność tych dwóch kon-
cepcji – proponuje także metodę badawczą, polegającą na opisie genrów mowy (gatunków 
mowy) za pomocą elementarnych jednostek semantycznych. Zastosowanie tej metody do 
opisu gatunków mowy polega na stworzeniu schematu zawierającego założenia, intencje 
i inne akty umysłowe mówiącego, definiujące dany typ wypowiedzi. Według autorki uży-
cie fragmentu języka naturalnego jako języka opisu semantycznego zapewnia intuicyjną 
zrozumiałość i weryfikowalność proponowanych formuł1.

Ustalenie, przy użyciu opisanej metody, modelu wybranych wtórnych gatunków mowy 
– skargi i oskarżenia – było celem analizy tekstów kodeksów staropolskich. Według 
Bachtina wszystkie wypowiedzi mają swój gatunkowy wzorzec. Gatunki pierwotnie 
powstają i rozwijają się w codziennym procesie komunikowania się, w takich wypowie-
dziach buduje się więź języka z życiem. Wtórne gatunki mowy powstają w złożonych 
sytuacjach wysoko rozwiniętego porozumiewania się w ramach kultury, nauki, sztuki, 
życia społeczno-politycznego2. Specyfika wybranych gatunków mowy – skargi i oskar-
żenia – polega na tym, że funkcjonują one zarówno w komunikacji codziennej (jako 
gatunki pierwotne), jak i w sytuacjach zinstytucjonalizowanej, prawniczej czy urzędowej 
komunikacji (jako gatunki wtórne). 

Znaczenie leksemów skarga, skarżyć, oskarżenie i oskarżać
Różnica pomiędzy np. pierwotną skargą a jej prawniczym odpowiednikiem utrwalona 

jest choćby w składniowych właściwościach leksemu (czasownika performatywnego) 
skarżyć, który w znaczeniu prawniczym łączy się z dopełnieniem bezprzyimkowo, np. 
skarżyć sąsiada, w przeciwieństwie do znaczenia „nieprawniczego”, gdzie konieczne jest 
użycie przyimka na, np. skarżyć na sąsiada. Różnica między prawniczymi gatunkami 
mowy skarga i oskarżenie jest współcześnie wyraziście zdefiniowana nie tylko przez
słowniki języka polskiego, ale przede wszystkim to przepisy prawa określają, kto, w ja-
kiej sytuacji i do jakiej instytucji może wystosować odpowiednie pisma o gatunkowej 
strukturze skargi bądź oskarżenia. 

Najbardziej szczegółową definicję prawniczego znaczenia skargi zawiera Słownik ję-
zyka polskiego pod redakcją Doroszewskiego: a) ‘pismo wniesione do sądu, zawierające 
oskarżenie prywatne w procesie karnym lub wniosek o wszczęcie procesu cywilnego 
w stosunku do oznaczonej osoby i o wydanie orzeczenia w określonej sprawie’. Słownik 
podaje też stałe związki wyrazowe utworzone z udziałem leksemu skarga: skarga ape-
lacyjna, skarga kasacyjna, skarga rewizyjna. Kolejne prawnicze znaczenie skargi odno-
towane przez słownik to: b) ‘pismo skierowane do dowolnej instancji administracyjnej 
lub gospodarczej o rozpatrzenie sprawy w trybie ustalonym przez Kodeks Postępowania 

1 A. Wierzbicka, Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie. Zbór studiów, T. Dobrzńska (red.), Wrocław 1983, s. 129.
2 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
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Administracyjnego’. Dla porównania podaję także definicję prawniczego oskarżenia: 
‘publiczny zarzut czynu sprzecznego z prawem lub przestępstwa, wytoczony przed sądem, 
mowa oskarżycielska; prawnicza instancja oskarżająca’. 

Analiza semantyczna pojęć skarżyć, skarga, oskarżenie i oskarżać przeprowadzona 
w oparciu o słowniki (Słownik staropolski, słownik Lindego, Słownik warszawski, słowniki 
etymologiczne) pokazała, że skarga już w pochodzących z XV wieku zapisach używana 
była w znaczeniu ‘oskarżenie, wystąpienie z roszczeniem, formalnie otwierające proces 
sądowy’, a czasownik skarżyć w prawniczym znaczeniu oznaczał ‘wszczynać sprawę 
sądową przez wystąpienie z oskarżeniem, roszczeniem’ (Słownik staropolski). Natomiast 
Słownik staropolski nie odnotowuje formy oskarżenie, co świadczy o tym, że słowo to do 
XVI wieku było używane bardzo rzadko bądź wcale. Poświadczone w tymże słowniku 
jest jednak słowo oskarżyć. Definicja semantyczna jednoznacznie wskazuje na prawnicze
czy urzędowe konotacje leksemu: ‘złożyć skargę na kogo do sądu, do władz itp.’. Co 
ciekawe, słownik nie wyróżnia znaczenia, które wiązałoby się z codzienną, nieoficjalną,
pozaprawną komunikacją. Pojęcie oskarżania było w staropolszczyźnie częściej repre-
zentowane przez inne czasowniki ożałować, obżałować oraz gabać. Wyraz oskarżać 
upowszechnia się dopiero w XVI wieku. Również wyrazy skarga i skarżyć miały swoje 
staropolskie odpowiedniki w postaci leksemów żałować i żałoba. 

Akty mowy utrwalone w kodeksach staropolskich

Przedstawione tu bardzo skrótowo wyniki dociekań semantycznych wzbudziły pewne 
wątpliwości. Definicje semantyczne leksemów skarżyć i oskarżyć są bowiem zbyt nieostre, 
zbyt do siebie zbliżone: skarżyć to ‘wystąpić z oskarżeniem’, a oskarżać ‘złożyć skargę 
do sądu’. Pojawia się zatem pytanie: czy w staropolskim systemie prawnym odróżniano 
skargę i oskarżenie? Odpowiedź na to pytanie ma dać analiza kodeksów staropolskich.

W tekstach kodeksów staropolskich utrwalone są pewne typy działania językowego, 
które możemy wstępnie nazwać skarżeniem czy oskarżaniem. Należy podkreślić, że 
pojedyncze statuty nie są aktami mowy skarga lub oskarżenie, a jedynie poprzez swą 
konstrukcję – opartą na opisie sytuacji komunikacyjnej – umożliwiają rekonstrukcję 
elementów składających się na wzorzec gatunkowy skargi i oskarżenia. 

Materiał językowy poddany analizie pochodzi ze statutów Kazimierza Wielkiego, 
których cztery najstarsze tłumaczenia z XV i XVI wieku zawarte są w kodeksach: Świę-
tosławowym, Działyńskich I, Dzikowskim i Stradomskiego. Teksty kodeksów wydane 
zostały w transliteracji w zbiorze Tłumaczenie polskie statutów ziemskich (1895) przez 
Franciszka Piekosińskiego.

Cel analizy

Celem analizy staropolskich tekstów prawnych jest wydobycie składników aktów mowy 
skarga i oskarżenie oraz ustalenie schematu gatunkowego tychże aktów. Aby zbudować 
eksplikację gatunku mowy, należy ustalić takie podstawowe elementy składające się na 



____________________ Joanna Opoka ____________________

__ 110 __

najmniejszą jednostkę komunikacji, jak: nadawca (kto), jego intencje, odbiorca (do kogo), 
treść wypowiedzi (o czym), cel komunikacyjny (w jakim celu). 

Składniki aktów mowy opisanych w kodeksach

Nadawca
Nadawca komunikatu (skargi lub oskarżenia) jest kluczowym składnikiem aktu mowy. 

Bez jego działania, co oczywiste, nie zaistniałaby komunikacja, jednak by poprawnie 
zinterpretować daną czynność mowy, konieczne jest poznanie relacji łączących go 
z odbiorcą, jego intencji i celów. Poszukiwania należy rozpocząć od ustalenia, kim jest 
nadawca skargi lub oskarżenia utrwalony w tekstach statutów. 

Analiza tekstów statutów pod kątem nadawcy skargi lub oskarżenia pozwoliła wydobyć 
pięć sposobów opisu sytuacji komunikacyjnej:
– z udziałem fikcyjnych osób;
– z udziałem wyszczególnionych typów osób;
– z udziałem osób określonych zaimkami: ten, który;
– z udziałem osób nazwanych prawniczymi terminami;
– z pominięciem osoby nadawcy.

Przyjrzyjmy się zatem przykładowym statutom zawierającym imiona nadawców3:
(44) Pyotr zalowal na Iana, yze yemu trzy rany zadal (…). (Dzik);

(61) Mykolay zalowal na Pyotra, yze gemv konya na drogą pozyczyl zdrowego, alye 
Pyotr obyechawszy drogą wroczyl konya Pyotrowy albo Mykolayowy a chromego. 
(…) (Dzik);

(78) Idzyk zalowal na ffalka, yze sposczwanyem yego yest gy pyess vkąsyl tako az 
chramal. (…) (Dzik);

(101) Phebron skarzyl na Oldrzycha, yze gemv ląką pokosyl. (…) (Dzik).

(50) (…)Tedy Lvcia myeszkawszy za mązem cztyrzy lyata, a po cztyrzech lyeczyech 
ffranczka wvya swego o ostatek pyenyądzy nagaba y pozowye. (…) (Dzik).

W szeregu często powtarzających się imion raz tylko występuje imię żeńskie: Łucja. 
Statut ten dotyczy przedawnienia spraw o posag. Gdyby nie ten jeden przykład, można 
by wywnioskować, że autorami skarg czy oskarżeń mogli być jedynie mężczyźni4. Trzeba 
przyznać, że w tym typie statutu, w którym nadawca występuje pod postacią Jana czy 
Piotra, nie widać żadnej konsekwencji ani w stosowaniu czasowników performatywnych 
(np. żałować, skarżyć, gabać, pozwać), ani związku nadawcy z typem przewinień przez 
niego opisywanych. 

3 Lokalizacja materiału źródłowego przytaczanego w artykule podawana jest według następujących zasad: numer 
umieszczony w nawiasie przed cytatem zgodny jest z numeracją statutów w obrębie danego kodeksu, natomiast 
nawias po cytacie zawiera skróconą nazwę kodeksu – Dzikowski (Dzik), Świętosławowy (Św), Działyńskich 
(Dział), Stradomskiego (Stra).

4 Faktem jest, że obecność kobiet w statutach sprowadza się do dwóch dziedzin życia: pierwsza z nich dotyczy 
zobowiązań rodziny wobec kobiety wychodzącej za mąż, druga zaś gwałtu.
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Poznajmy zatem kolejny rodzaj statutów, w których nadawca reprezentowany jest 
przez pewne typy osób:

(98) Gdy vbogy czlowyek pozowye bogathego o gwalt (…). (Dzik).

(26) Alye yze cząstokrocz dlya nyenawysczy zyemyanye wzyąly wobyczay albo dlya 
nakladv swych nakladow straw, gdy pozywa pana nyektorey wsy (…). (Dzik);

(27) Przydawa sye cząstokrocz, yze dworzanye dworv naszego albo gynszych ktorzy-
kolwye przed nas albo przed sandzyą naszego pozywacz chytrze a rozmagyczye zaloby 
wymyslayą (…). (Dzik).

Również te przykłady nie pomagają we wskazaniu typu nadawcy charakterystycz-
nego dla skargi bądź oskarżenia. Dowiadujemy się natomiast, że pozywać (żałować) 
mogły osoby należące do różnych stanów: zarówno ludzie ubodzy, jak i ziemianie oraz 
dworzanie.

W nieznacznej części statutów nadawca określony jest zaimkami ten, kto, niektóry. 
W tych tekstach mamy do czynienia z większym stopniem uogólnienia przedstawianej 
sytuacji:

(39) (…) Gdy nyektorzy bylyby w yednem powyeczye albo pod yedną parrochyą 
a yeden drugyego chczyal by o zlodzeystwo nyektorych rzeczy wyzwacz przed sąnd, 
to ma vczynycz nyzly rok mynye (…). (Dzik);

(115) Aby pothwarz zlych lyvdzy zagynąla, bo nyekthorzy wzyąly sobye wobyczay 
pothwarcze pothwarzayącz lyvdzy nyewynne o mązoboysthwo przed dawnemy lyathy 
vczynyone y przed sąndem przyganycz. (…). (Dzik).

Można zauważyć pewien związek między sposobem nazwania nadawcy a rodzajem 
przypisywanej mu czynności. W statutach, w których w rolę nadawcy wciela się postać np. 
Piotra, dość konsekwentnie występuje czasownik żałować. Tak jakby owo „odgrywanie 
scenek” wymagało użycia najbardziej wiarygodnego języka, najbliższego rzeczywistości. 
Zaś w tekstach ustaw ogólnie zarysowujących sytuację, nadawca jest tym, kto… skarży, 
odnawia żałobę, mówi, pozywa czy wzywa przed sąd, powtarza, pomawia, gaba. Skąd 
można wywnioskować, że statuty wykazujące tendencję do uogólnienia jednocześnie 
charakteryzują się mniejszą dbałością o precyzję stosowanych terminów prawnych. Na-
stępna grupa nadawców wyodrębniona została właśnie w oparciu o prawne określenia 
występujące w tekstach statutów.

Poznajmy przykłady:
(9) (…) a zatym gdy by sąmpyerz na rocze zawytem nyestal, tedy powod albo ysczy-
ecz dzyedzyna otrzyma a pyenyądze sąmpyerczy. (Dzik);

(22) Aby lacznyey rzeczy sąndzye rozprawyaly, chczemy, aby sąndzye nyewazącz 
sobye person bogatego albo vbogyego, alye podlug yvz vrządv pozywayączych, to 
yest sąpyerza zgysczem wezwawszy, wysluchaly a wysluchawszy rosprawyly (…). 
(Dzik).

Statuty, w których nadawca określony jest prawnymi terminami powód lub iściec, 
wprowadzają do naszych rozważań pewne istotne informacje. Dowiadujemy się bowiem, 
że człowiek, który złożył do sądu skargę, staje się jednym z elementów postępowania 
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sądowego (już podług urzędu pozywających 22 Dzik). Jego działanie powoduje zaś szereg 
konsekwencji – nie tylko dla sąpierza, ale także dla samego powoda. Zatem nadawca, 
podejmując działanie, musi rozumieć lub przynajmniej liczyć się z faktem, że także będzie 
musiał poddać się prawu wykonywanemu przez odbiorcę.

Ostatnią grupą statutów są teksty, w których nie są wymienieni nadawcy skarg, pozo-
stają oni w tle własnych działań językowych: 

(28) Cząstokrocz przed nas skarga przynyesyona, yako slvzebnyczy albo wozny gyez-
dzącz po zyemy krolyesstwa naszego, vbogą slyachtą y tez dvchownych wsy navczyly 
sye lvpycz albo gwalczycz (…). (Dzik).

Językowe działanie nadawcy
Zestawienie wszystkich statutów z czterech kodeksów, w których występują nazwy 

czynności wykonywanych przez nadawcę, pokazuje, że najczęściej jest w nich używa-
ny czasownik żałować (także w formie imiesłowowej żałując) oraz wyrazy pokrewne: 
żałoba, żałobliwie. W sumie wyrazy te użyte są 111 razy. Czasowniki pozwać, pozywać, 
a także przyzwać wybrane zostały tylko z tych statutów, w których kontekst wskazy-
wał wyraźnie na użycie tych wyrazów w znaczeniu ‘żałować’. Określenia te wskazują 
czynności nadawcy aż 50 razy. Dopiero na trzecim miejscu znajduje się skarżyć wraz 
ze skargą, które występują 31 razy. W dalszej kolejności pojawia się czasownik mówić 
oraz jego derywaty: pomówić, pomowa, a także potwarzać i potwarz. Rzadziej spotkamy 
w kodeksach wyrazy gabać czy nagabać (w sumie 23 użycia). Listę określeń czynności 
nadawcy zamykają takie wyrażenia, jak: czynić naprzeciwko, przywieść do sądu czy 
postawić się naprzeciwko. 

Przegląd wyrażeń określających językowe (i nie tylko) działanie nadawcy pozwolił na 
ustalenie, jakiego typu akty mowy i gatunki mowy są utrwalone w czterech analizowanych 
kodeksach staropolskich. Ze względu na różnorodność czasowników performatywnych, 
występujących w dokładnie tych samych kontekstach, przyjęliśmy, że warstwa leksy-
kalna wypowiedzi nie jest wystarczającym kryterium wyodrębnienia interesujących nas 
gatunków mowy – skargi i oskarżenia. Oto przykłady:

(45) Pyotr zalowal na Iąna, yze g(em)v zadal cztyrzy rany, tedy Iąn poznal, iz to vczy-
nil, przeto Piotr nayechawssy moczą w dom yego, maczierz albo szyostrą albo zoną 
albo dziewką vranil, ktorąz raną aczkoli sluzebnik obeszrzal, a wssakoz gy(n)ssymi 
dokonalymy szwyadki yego chczyal dokonacz; (…). (Stra);

(35) Mymotho Pyotr przecywko Ianowy polozyl skarzącz, ysz mv czthiri rana zadal. 
Ale Ian wysznal sze tho wczynycz thego dla, ysz rąnką bronną dom gego nagabal, 
a w themtho gemv myacz alybo szyostrą, zona alybo dzewką vranil, yąsz reną, ia-
kokolebi byla, przes slvzebnyka obeszyrzana y wydzyana wydal szą doswyathczicz. 
(…). (Św).

(58) Falco zalowal na Andrzycha o dzyedzyną, alye Andrzych zawyodl sye dawno-
sczyą, czegoz to podlug prawa dokonal. (…). (Dzik);

(57) (F)alco pozwal Indrzycha o dzedzyną, ale Indrzych zawyodl syą dawnosczą, cze-
goszto podlug prawa dokonal. (…). (Dział).
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Z drugiej strony te same czasowniki używane są w zupełnie różnych kontekstach:
(65) (W)vawrzynyecz szaluge na Marczyna, ysze gemv maczerz zabyl (…). (Dział);

(62) Mykolay zalowal na Pyotra, yze ye(m)v pozyczyl konya na drogą zdrowego, ale 
Piotr obyechawssy drogą, wroczil Mikolayowj konya chromego (…). (Stra).

Porównanie używanych określeń performatywnych z kontekstami, w których wystę-
pują, skłania do rezygnacji z dalszego poszukiwania w kodeksach dwóch odrębnych, 
prawniczych gatunków mowy (skargi i oskarżenia). Przyjmujemy zatem, że w badanym 
materiale językowym opisany został tylko jeden wtórny gatunek mowy – żałoba.

Występowanie w kodeksach różnych określeń działań podejmowanych przez nadaw-
cę żałoby umożliwia wychwycenie semantycznych odcieni związanych z czynnością 
żałowania. 
1. Pierwsza i podstawowa informacja o działaniu nadawcy wynika wprost ze znacze-

nia najczęściej stosowanego w kodeksie czasownika żałować: ‘wnosić zażalenie, 
pozywać, skarżyć, oskarżać, zapozywać’ (Słownik warszawski). Działanie nadawcy 
zyskuje jeszcze mocniejszy związek z prawem wtedy, gdy w jego opisie znajdą się 
takie czasowniki, jak pozwać, pomówić czy gabać. Uwikłanie człowieka w proces 
sądowy, wejście w krąg bezpośredniego oddziaływania prawa to podstawowa cecha 
odróżniająca pierwotny gatunek mowy żałoba od jego wtórnego, prawniczego odpo-
wiednika. 

2. Dowiadujemy się także, że związek uczestników aktu żałowania z prawem czy są-
dem nie odbywa się wyłącznie na poziomie dyskursu, lecz także ma wymiar pozaję-
zykowy – przestrzenny i czasowy. W wyniku położenia żałoby powód i pozwany mu-
szą fizycznie stawić się w określonym miejscu i czasie (np.: przywieść, przyciągnąć, 
pociągnąć do sądu):

(33) Slyszelysmy, ysz Pyotr posczygayacz Iana, barso na vlyczy vranyl, a tho gdi Ian 
w sząnth przywyothl, Pyothr yakokole wysznal, by sze Iana vrenicz, ale myenyl sze 
tho za poczathkem Ianowym vczinycz, gdisz Pyotra pyrwey wranyl. (…). (Św).

3. Żałoba jako gatunek staropolskiego tekstu prawniczego ma widoczny związek z mó-
wieniem, z ustną realizacją słownego przekazu, o czym świadczą takie określenia 
używane w statutach w znaczeniu skarżyć, jak: mówić, namówić, namienić, pozwać, 
przyzwać.

4. Oficjalny, prawniczy charakter żałoby nie pozbawia jej bynajmniej zabarwienia emo-
cjonalnego. Zarówno żałować, jak skarżyć konotuje poczucie krzywdy, będące skład-
nikiem semantycznej struktury pierwotnych gatunków mowy skargi i żałoby. 

5. Emocje przejawiają się także w wyraźnie zarysowanym konflikcie pomiędzy nadaw-
cą a osobą, przeciwko której skierowana jest żałoba. Podkreślają to wyrażenia: czynić 
przeciwko, postawić się naprzeciwko lub gabać (jeśli uwzględnimy znaczeniowy od-
cień czasownika związany z agresją i napastliwością). 

6. W kodeksach pojawia się także negatywna ocena działań nadawcy. Dowiadujemy się, 
że żałowaniu mogą towarzyszyć pewne cele perlokucyjne, a przede wszystkim chęć 
zaszkodzenia pozwanemu. Takie działania nazywane są w statutach potwarzaniem.
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Przyczyna
Kodeksy staropolskie nie przypominają pod względem usystematyzowania współ-

czesnych przepisów prawnych, których forma uporządkowania polega na całościowym, 
względnie wyczerpującym i opartym na jednolitych zasadach uregulowaniu jakiejś dzie-
dziny życia społecznego5. We wszystkich czterech kodeksach ustawy następują po sobie 
bez względu na obszar rzeczywistości, którego dotyczą. Szukając więc odpowiedzi na 
pytanie, jakiego typu działania leżą u podstaw żałoby, musimy podjąć próbę znalezienia 
pewnych kategorii, do których można zakwalifikować poszczególne statuty. Wybrany
materiał językowy pozwala – mimo dużej różnorodności – na wyłonienie kilku względnie 
spójnych grup tematycznych. Zatem żałoba dotyczy takich dziedzin, jak:

Dług
(53) Franek pozyczyl Piotrowj trzydziescci klod pssenicze, a gdiz yego cząstokrocz 
vpominal Franek vpominal (s), aby mv wroczyl, thedy Pyotr nye chczyal ge(m)v wro-
czycz. A gdiz gi pozwal, Piotr pytal Ffra(n)ka, yako dawno g(es)t, yako mi pozyczyl; 
ktory rzekl: cztyrzy lyata. Tedy my Ffra(n)kowj przykazalismy wieczne milczenie dlya 
tego dlugyego czasu. (Stra);

Spór o dziedzinę
(34) Gdy niekto o dziedziną bylby pozwąn, a odporcza cząstokrocz chytroszczią przed 
sąde(m), tako Piotr, odpiera, albo Iąn są w y(n)ssych stronach (…). (Stra);

Posag
(51) (…)Tedy Lvcia miesskawssy z mązem cztyrzy lyatha, a po cztyrzech lyeczyech 
Ffranka swego vya o ostatek pienyądzy nagabala y pozowie; (…). (Stra).

Kradzież
(105) Piotr zalowal na Iąna, ize w dzien targowy na dobrowolney drodze gwaltownie 
s stoboly wzyąl ye(m)v osm skoth pienyądzy (…). (Stra).

Gwałt
(43) Przysslo g(es)t przed nas, iako Pyotr szczygayącz Ianą, g(es)t gi vrazyl barzo 
na vliczy, tedy Iąn Piotra pozwal przed sąnd zaluyącz na ni, yze gi urazyl Piotr (…). 
(Stra).

Zabójstwo
(67) Wawrzyniecz zalugie na Marczina, yze gemv maczyerz zabil; ale Marczyn w od-
powiedzi Wawrzynczowj przyganil rzekąncz, zeby nie był od dobrey maczierze po-
rodzon, chczącz gi od rzeczy odeprzecz. Ale my przy te(m) cłowieku y temv rownem 
skazalismy glową zaplaczycz. (Stra);

Niesprawiedliwy wyrok
(126) Vstawyamy, aczby kto przed nami albo nassymi ryczerzmy skarzyl na sąndzyą, 
yz yego rzecz zlye zkazal, albo ye(m)v przyganil, rzekąncz, yz mv krotko vczynil, 
tedy sąndzya swey sprawiedliwosczi ma dokonacz tymy wssemi, ktorzy s nym na są-
dzie sziedzieli (…). (Stra)

5 Leksykon prawniczy, praca zbiorowa pod red. U. Kaliny-Prasznic, Alta2, Wrocław 1999, s. 149.
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Zaniedbanie
(81) (Y)dzyk zalowal na pastyrza, yze owczą, ktorąz do czrody bez pastyrza wegnal, 
yego strozy poliecziwssy, ten owcze gemv nie przygnal, a tako zgynąla; alye pastyrz 
rzekl, yze owczą z gynssymi dobythki do wszy wegnal (…). (Stra)

Ponadto w kilku statutach nie jest wskazany żaden konkretny czyn leżący u podstaw 
żałoby.

Jednak nie sam typ stawianych zarzutów jest w naszej analizie najistotniejszą kwestią. 
Rodzaje przestępstw czy przewinień mogłyby być przedmiotem głębszej analizy, gdyby 
odpowiadały im konkretne określenia działań prawniczych. Jeśli np. wyrazy skarga lub 
skarżyć pojawiałyby się wyłącznie w kontekście odwoływania się od wydanego przez 
sąd wyroku, to należałoby wyodrębnić – na wzór współczesnego postępowania prawnego 
– osobny prawniczy gatunek mowy skarga. Także w przypadku przestępstw, takich jak 
umyślne spowodowanie śmierci, które współcześnie należą do czynów zwalczanych na 
podstawie prawa karnego, nie można w staropolskich kodeksach wskazać odrębnego 
działania prawnego (np. oskarżenia). Zatem bez względu na rodzaj przewinienia nadawca 
kierował do sądu jeden typ wypowiedzi, który nazywaliśmy żałobą.

Przyczyna żałoby, jak wcześniej zaznaczyliśmy, nie jest głównym obiektem analizy, 
bardziej zajmować nas będzie relacja między nadawcą a popełnionym czynem. Analiza 
semantyczna pojęcia skargi i oskarżenia pokazuje, że jedną z cech różniących zarówno 
skarżenie i prawniczą skargę, jak i oskarżenie oraz jego prawniczy odpowiednik jest oso-
ba „poszkodowana”. Nie zawsze tą osobą musi być nadawca któregoś z wymienionych 
gatunków mowy. W skarżeniu na kogoś nadawcą nie musi być sam poszkodowany, np. 
dziecko może skarżyć na kolegę, że ten stłukł wazon. W prawniczej skardze nadawca musi 
być tożsamy z poszkodowanym, zaś w prawniczym oskarżeniu zasada ta nie obowiązuje 
– oskarżycielem może być pokrzywdzony (tzw. oskarżyciel prywatny i posiłkowy) lub 
prokurator (tzw. oskarżyciel publiczny). Również w pierwotnym gatunku mowy oskarże-
nie osoba oskarżająca nie musi być jednocześnie osobą poszkodowaną. Te zdawałoby się 
niuanse znaczeniowe de facto decydują o różnicach pomiędzy interesującymi nas gatun-
kami mowy. Z tego względu ustalenie relacji między nadawcą żałoby, poszkodowanym 
a popełnionym czynem jest zadaniem kluczowym w tej części analizy.

Materiał językowy pochodzący ze statutów Kazimierza Wielkiego pokazuje, że autor (nadaw-
ca) żałoby jest jednocześnie osobą pokrzywdzoną. W prawie każdym przykładzie znajdziemy 
wskazówkę, mówiącą nam, jaka jest relacja pomiędzy nadawcą a pokrzywdzonym. Najczę-
ściej informację tę zawierają zaimki dzierżawcze i wskazujące: aby mv wrócił (53 Stra), wziął 
jemu (105 Stra), ji uraził (43 Stra), dzienie jego (44 Stra) itd. W przypadku zabójstw za osoby 
poszkodowane uznaje się rodzinę i przyjaciół zmarłego (iże jemu macierz zabił 67 Stra). 

Mimo że uznaliśmy szkodliwe zdarzenie (coś złego) za warunek konieczny do zaistnie-
nia takiego typu czynności illokucyjnej, jakim jest żałowanie, to znajdziemy w kodeksach 
przykłady opisujące łamanie tej reguły:

(27) Ale yze cząstokrocz dla nienawisczi ziemyanie wzyąly w obyczay albo dla nakla-
du straw, gdy pozywayą pana z niektorey wszy, thedy kromie winy y kmieczie pozy-
wayą, przeto chczemy, ize gdy ktory ziemyanyn takie vczynienie a vczyąszenie vczyni 
a niewyn(n)ie kmieczie bądzie pozywal, ten przepadnie wyną rzeczoną pyątnadzie-
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sczią; ale gdyby kmieczie byli wy(n)ni, tedy ma kazdego pozwacz osobnie, do wrot 
yego yechawssy a lyaską vderzywssy, przyczyną ma powiedzyecz. (Stra).

Praktyki te traktowane są w kodeksach bardzo surowo, co dobitnie uzmysławia nam 
specyfikę prawniczego charakteru badanego gatunku mowy. Ponadto zyskujemy również
możliwość porównania dwóch „bytów” komunikacyjnych, czyli aktu mowy i gatunku 
mowy. W sytuacjach komunikacyjnych, w których dochodzi do naruszenia reguł, widać 
najwyraźniej różnicę między modelem, wzorcem, jakim jest gatunek mowy, a jego języ-
kową, konkretną realizacją w akcie mowy. W kodeksach utrwalony jest stan społecznej 
świadomości gatunkowej, która w przypadku żałoby jest na tyle ugruntowana, że pozwala 
na formułowanie zasad postępowania w przypadku naruszenia reguł określających reali-
zację gatunku mowy w konkretnym akcie komunikacji. Prawniczy, zinstytucjonalizowany 
charakter komunikacji nie dopuszcza odstępstw od gatunkowego wzorca żałoby, bowiem 
łamanie reguł gatunkowych jest tożsame z łamaniem prawa. 

Sprawca
Postać sprawcy zdarzenia, które odbierane jest przez nadawcę jako coś złego, nie-

korzystnego, będziemy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze, właśnie jako 
przyczynę, podstawę działania nadawcy, po drugie, jako obiekt działania sądu. Sprawca 
pełni funkcję klamry łączącej w ciąg przyczynowo-skutkowy działania wszystkich osób 
biorących udział w akcie mowy. Sygnalizowany tu problem skutków działania nadawcy 
będzie omówiony w części poświęconej celom żałoby. 

Sprawca złego czynu, podobnie jak osoba nadawcy, przedstawiany jest w tekstach 
statutów w różny sposób – w zależności od konstrukcji statutu i od stopnia uogólnienia 
opisywanej sytuacji. Sposób nazywania sprawcy jest więc „symetryczny” względem 
określania nadawcy żałoby. Przypomnijmy zatem powtarzające się w statutach możliwe 
kategorie nazw osób związanych z aktem żałowania. 

Fikcyjna postać
(57) (F)alco pozwal Indrzycha o dzedzyną, ale Indrzych zawyodl syą dawnosczą, cze-
goszto podlug prawa dokonal (…). (Dział).

Typy osób: sędzia, pan, kmiecie, służebnicy...
(56) (P)yotr postawyl syą naprzeczyw Ianowy sadzy o rzecz, ktorą przed nym myal 
abo czynyl; ale zdanye Ianowo aczkole wspyrayącz syą przal, a sądzey nye naganyl. 
Tedy my rzecz abo skazanye Ianowo sądzey vstawylysmy mocz myecz a na Pyotra 
vyną podlug skazanya sądzey. (Dział).

Nieokreślony
(19) Ale gdy bądze szaloba o dzedziną, tedi sadza abo podsądek przerzeczoną szalobą 
przed namy ma wypowiedzecz, a my z ryczerstwem naszego dworv thą ysta rzecz roz-
godzimy (…). (Dział).

Niekto
(9) (G)dyszby kto przed sąd pozwal nyekogo o dzedziną w pienyądzoch zastawioną, 
a gdyby go kv sądv przyzwal, a zatym gdyby sampyerz na rocze zawytnem nye stal, 
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tedy powod abo gysczecz dzedziną otrzima, pyenyądze sampyerzowy wroczywszy. 
(Dział).

Niekto występuje w statutach wykładających ogólne zasady postępowania sądowego. 
W miejsce nieokreślonego bliżej kogoś można podstawić dowolną osobę, która popełniła 
jakikolwiek czyn naruszający prawo. Ta zaimkowa forma niekto – we współczesnej postaci 
ktoś – może zostać wprost przeniesiona do gatunkowej eksplikacji żałoby.

Winowaty, sąpierz, odpórca
(69) G)dy kto bądącz powod nyekomy da winą w nyemyeczskyem prawie a bądze 
nany szalowal, tedi winowąti tam ma powoda sluchacz asz do skonanya. Paknyaly 
wynowati vczynywszy dosycz po tem prawie powoda chczal nagabacz, tedy powod 
wygmye syą do swego prawa y sądzey, ktorego s prawem ma sluchacz. (Dział);

(9) (G)dyszby kto przed sąd pozwal nyekogo o dzedziną w pienyądzoch zastawioną, 
a gdyby go kv sądv przyzwal, a zatym gdyby sampyerz na rocze zawytnem nye stal, tedy 
powod abo gysczecz dzedziną otrzima, pyenyądze sampyerzowy wroczywszy. (Dział).

Prawnicze określenia sprawcy złego czynu znacznie przewyższają różnorodnością 
terminy nazywające poszkodowanego. Najczęściej pojawia się rzeczownik sąpierz 
(sąpierca), który pochodzi od piercy, czyli strony w procesie. Jeszcze mocniej przeciw-
stawność relacji pozywający–pozwany zaznacza wyraz odpórca, wskazujący na działanie 
pozwanego, który odpiera zarzuty. Kolejne określenie – winowaty – podkreśla inny aspekt 
bycia pozwanym, akcentuje bowiem relację między popełnionym czynem a jego sprawcą. 
Najbardziej neutralnym określeniem strona, może być nazwany zarówno pozwany, jak 
i żałujący.

Intencja nadawcy
Ustalenie intencji nadawcy wiąże się z uchwyceniem istoty gatunku mowy, wskazaniem 

tego, co odróżnia go od innych typów wypowiedzi. Intencja nadawcy leży u podstaw wyróż-
nienia przez Searle’a dwóch reguł (fortunnego skonstruowania wypowiedzi). Jedną z nich 
jest reguła szczerości, którą w przypadku żałoby można sformułować następująco: 
– nadawca przekonany jest o złym dla niego samego i niezgodnym z prawem działaniu 

sprawcy,
gdzie intencją nadawcy jest wzięcie odpowiedzialności za wyrażenie przekonania o czy-
nach sprawcy. Bez względu na szczerość nadawcy żałowanie łączy się z odpowiedzial-
nością nadawcy za wypowiedzenie zarzutów. 

Druga z reguł związanych z pojęciem intencji to reguła istotna, która polega na tym, że 
wypowiedzenie żałoby uchodzi za poręczenie, że sprawca działa wbrew prawu i na szkodę 
nadawcy. Wypowiedzenie przez nadawcę komunikatu, który będzie zawierał informacje 
o szkodliwym działaniu w obecności właściwego urzędnika sądowego, jest równoznaczne 
z wypowiedzeniem żałoby, a intencją nadawcy jest spowodowanie, aby ten urzędnik roz-
poznał ową wypowiedź właśnie jako żałobę. Posługując się elementarnymi jednostkami 
znaczeniowymi, możemy zbudować formułę wyrażającą intencję nadawcy żałoby:
mówię: ktoś (X) zrobił mi coś złego (Y)
wiem że nikt nie może robić Y.
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Cel
Pojęcie celu w teorii aktów mowy wiąże się z poziomem perlokucji (tzw. cel perloku-

cyjny illokucji), czyli z pewnymi skutkami, które są następstwem powiedzenia czegoś. 
Musimy zatem wydobyć z tekstów statutów takie sformułowania, które pozwolą na 
uzupełnienie tego elementu w modelu gatunkowym żałoby. 

Cel żałoby został najwyraźniej wyrażony w poniższym statucie:
(56) Pyotr na Iana zalowal, yako yemu wrącze yego swym myeczyem trzy palcze vczy-
ąl, ktorą to rzecz Ian zaprzal. Alye yze porocze mynąlym Pyotr za swe palcze dosycz 
vczynyenya poządal, tedy my Pyotrowy skazalysmy samotrzeczyv Iana o swe palcze 
poprzysyącz. (Dzik).

Żałoba nie zawierała w swej treści żądania ukarania sprawcy złego czynu. Każdora-
zowo decyzję o ewentualnej karze podejmował sąd. W przytoczonym statucie pojawiła 
się jednak informacja o nastawieniu nadawcy, który oczekuje dosyć uczynienia. Sfor-
mułowanie to powtarza się także w innych statutach, jednak najczęściej jako określenie 
decyzji podjętych przez odbiorcę żałoby. 

(78) (I)dzyk szalowal na Falka, ysze gdy w wyeczor w domv Idzykowem sstala syą 
swada przyszedwszy Falko gest swieczą zagasyl, s ktorego zagaszenya swiecze w tey 
sswadze Gydzyk nye wye, kto gemv zadal raną. Falko aczkoli poznal, ysze swieczą 
zgasyl, ale zaprzal, yszby Idzyka vranyl abo vrazyl. Tedy my Gydzykowy sskazalysmy 
przyssyądz, yako nye wye, kto gy vrazyl. A ysze Falko zagaszenym swiecze byl przy-
czynycza rany, skazalysmy za rany dosycz vczynycz. (Dział);

(101) (B)artolth szalowal na Andrzeya, ysze gy vranyl, tedy Andrzey poznal ale ny-
echczącz gy vranyl, ale w klamye krothophylącz, yako przyaczel s przyaczelem. Teedy 
my seznawszy, ysze gygra nye ma bycz ze szkodą, skazalysmy Andrzeyowy dosycz 
vczynycz za rany. (Dział).

Owo zadośćuczynienie, które uznaję za cel żałoby, może przybierać różną postać, 
zależnie od czynu popełnionego przez sprawcę. W przypadku mężobójstwa zadośćuczy-
nieniem jest śmierć pozwanego:

(67) Wawrzyniecz zalugie na Marczina, yze gemv maczyerz zabil; ale Marczyn w od-
powiedzi Wawrzynczowj przyganil rzekąncz, zeby nie był od dobrey maczierze po-
rodzon, chczącz gi od rzeczy odeprzecz. Ale my przy te(m) cłowieku y temv rownem 
skazalismy glową zaplaczycz. (Stra);

zaś za zwrócenie właścicielowi chorego konia pożyczający ma:
(62) (…) konya na strawie kromie robothy chowacz dwie niedzieli (…). (Stra).

Znajdziemy także w kodeksach takie statuty, które pokazują, że cel żałoby może być 
zgoła inny:

(28) Przydawa sie cząstokrocz, ize dworzanie nassego dworu albo ynssy ktorzykoli 
przed nas albo sądzyą nasse(g)o pozywayącz, chytrze a rozmagiczie zaloby wymysly-
ayą dlia vczyązenia strony albo potąpienia (…). (Stra).

Żałowanie jako działanie podjęte z premedytacją na szkodę pozwanego nie jest jed-
nak modelową realizacją gatunku mowy żałoba. Nadawca łamie w ten sposób nie tylko 
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reguły gatunkowe, ale przede wszystkim prawo, za co przewidziane są w kodeksach 
surowe kary:

(27) Ale yze cząstokrocz dla nienawisczi ziemyanie wzyąly w obyczay albo dla na-
kladu straw, gdy pozywayą pana z niektorey wszy, thedy kromie winy y kmieczie 
pozywayą, przeto chczemy, ize gdy ktory ziemyanyn takie vczynienie a vczyąszenie 
vczyni a niewyn(n)ie kmieczie bądzie pozywal, ten przepadnie wyną rzeczoną pyąt-
nadziesczią; ale gdyby kmieczie byli wy(n)ni, tedy ma kazdego pozwacz osobnie, do 
wrot yego yechawssy a lyaską vderzywssy, przyczyną ma powiedzyecz. (Stra).

Te przypadki odstępstwa od norm regulujących żałowanie wnoszą jednak ważną in-
formację, która powinna znaleźć się w modelu gatunkowym tego aktu mowy. Działanie 
nadawcy, choćby miało na celu wyłącznie modelowe zadośćuczynienie, musi wiązać się 
z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla pozwanego. 

Proponuję więc kolejne formuły eksplikacyjne. Pierwsza z nich określa świadomość 
nadawcy w odniesieniu do konsekwencji składania żałoby:
wiem że mówiąc to robię temu komuś coś złego.

Druga zaś zawiera cel perlokucyjny żałoby:
mówię to bo chcę żebyście zrobili dla mnie tyle dobrego ile ktoś zrobił złego

Odbiorca
Ostatnim, ale bynajmniej nie najmniej ważnym, elementem żałoby jest odbiorca ko-

munikatu. 
Choć strona reprezentująca w kodeksach prawo ujawnia się w tekstach kodeksów 

często, to zazwyczaj występuje w momencie wygłoszenia wyroku. Powszechny jest zapis 
postanowień sędziego w osobowej formie: przysądziliśmy Piotrowi (48 Dział), Przeto 
my ustawiliśmy (49 Dział), Zatym my w tej rzeczy wszytkim sąsiadom konia Nagotowi 
skazaliśmy zapłacić (54 Dział). Jednak znacznie rzadziej ujawnia się przedstawiciel pra-
wa, przed którym składana jest żałoba. W poniższym cytacie rola odbiorcy przypisana 
jest instytucji:

(44) Pyotr zalowal na Iąna przed sądem, kako pczoly albo dzyenie yego noczną rąką 
kradomie wzyąwssy, do swego do(m)v donyosl, chczą(n)cz ną ni doszwyadczycz; 
ale Iąn zaprzal rzeczy zlodzieystwa rzeką(n)cz, ya swoy myod yawno do swego do-
(m)v przyniosl (…). (Stra).

Z punktu widzenia gatunkowej struktury żałoby nie jest ważne, kto konkretnie, jaki 
urzędnik jest odbiorcą w akcie komunikacji. Najistotniejsze jest, że jest to osoba reprezen-
tująca wymiar sprawiedliwości. Urzędowy charakter kontaktu między uczestnikami aktu 
komunikacji decyduje bowiem o przynależności żałoby do wtórnych gatunków mowy.

Kilka statutów wskazuje także, że odbiorcą żałoby mógł być sam król lub jego rycerze. 
Wszystkie przykłady dotyczą odwoływania się od wyroku sądu lub żałowania na sądo-
wych urzędników. Zatem król wraz z rycerstwem pełnili funkcję – dziś byśmy powiedzieli 
– sądu wyższej instancji:

(29) Cząstokrocz przed nas skargą przynossona, kako sluszebniczy albo wozny yesz-
dzącz po zyemyąm krolestwa nasse(g)o, vbogą szlyachtą y tez wszy duchownych na-
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vczyli sie lupycz, a to kromie zadney winy y kromie woley nassych vrządnikow albo 
sąndz, skladayą na nie pozwy a dawayącz gim roki. Przeto vbostwo vbawssy sie groz 
ich pyenyądzmi gotowimi vprassayą (…). (Stra);

(126) Vstawyamy, aczby kto przed nami albo nassymi ryczerzmy skarzyl na sąndzyą, 
yz yego rzecz zlye zkazal, albo ye(m)v przyganil, rzekąncz, yz mv krotko vczynil, tedy 
sąndzya swey sprawiedliwosczi ma dokonacz tymy wssemi, ktorzy s nym na sądzie 
sziedzieli, ktorzy poznayą, yz sprawiedliwie osąndzil (…). (Stra).

Podsumowanie

Utrwalone w kodeksach staropolskich typowe, powtarzalne elementy aktu mowy 
żałowanie, składają się na wtórny gatunek mowy, jakim jest żałoba. Do składników 
gatunkowego modelu żałoby zaliczamy: 
– nadawcę,
– sprawcę działania,
– pewne zdarzenie,
– odbiorcę.

Każdemu z tych elementów można przypisać typowe dla żałoby cechy:
– nadawca jest osobą poszkodowaną, jego intencją jest wypowiedzenie takiego komu-

nikatu, który zostanie uznany za żałobę,
– sprawca jest osobą, przeciwko której nadawca podejmuje prawnicze działania,
– zdarzenie jest szkodliwe dla nadawcy i niezgodne z obowiązującym prawem,
– odbiorca jest przedstawicielem prawa i ma moc zmieniania rzeczywistości pozajęzy-

kowej. Może działać on na korzyść nadawcy i na niekorzyść pozwanego, lecz także 
– jeśli znajdzie ku temu powód – na niekorzyść nadawcy.
Zatem w eksplikacji gatunku mowy powinny znaleźć się trzy założenia. Dwa z nich 

dotyczą świadomości prawnej nadawcy, musi on wiedzieć bowiem, że dany czyn sprawcy 
jest niezgodny z prawem oraz że sąd nie musi rozstrzygnąć sprawy na korzyść nadawcy. 
Trzecie założenie wiąże się z faktem, że nadawca, wypowiadając żałobę, ma świadomość 
wynikających z tego przykrych dla sprawcy konsekwencji.

Żałoba

wiem że nikt nie może robić Y
mówię: ktoś (X) zrobił mi coś złego (Y)
wiem że mówiąc to robię temu komuś coś złego
wiem że możecie zrobić coś (Z)
mówię to bo chcę żebyście zrobili dla mnie tyle dobrego ile ktoś zrobił złego
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