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ROZDZIA I.

Legendy i apokryfy. — Pasye polskie.

Pasye polskie od r. 1450 do 1550, — Rozmylanie przemyskie. — Sprawa

Chdoga o Mce Paskiej. — Opecia ywot Chrystusów i inne.

m[i/i)\fi- poprzednich dwu czciach naszej pracy przedsta-

wi wilimy najpierw to wszystko, co si w religijnej na-

szej literaturze redniowiecznej pewn oryginalnoci od-

znaczao, bo i kazania i pieni religijne prostymi przeka-

dami z aciny nie byway nigdy. Przy kazaniach , same

potrzeby maluczkich, które uwzgldnia naleao, a std ich

ton przystpny i popularny, przy pieniach, ju sam wzgld

na rym i jzyk, zmuszay do swobodniejszego tworzenia.

Od kaza wic i pieni susznie zaczlimy; przeszlimy

za potem do tumacze najwaniejszych, Psaterza, bez

którego pobony si nie obchodzi; Ewangelii i Pisma w.,

za któremi prostaczkowie tsknili, akom ich zazdrocili.

Od pism kanonicznych przeszlimy wreszcie do niekano-

nicznych, do apokryfów, i wytoczylimy spraw najobszer-

Literat. relig. — Cz. III. ^



niejszego—po Biblii— pomnika staropolskiego, „Rozmylania

o ywocie Pana Jezusa". To znowu prostem tumaczeniem

nie byo; nie posiada przecie adna inna literatura tak ob-

szernej, wyczerpujcej kompilacyi. Autor Polak zuy naj-

rozmaitsze róda, aby z nich cao utworzy, a ponie-

wa rkopis cennego dziea jego na razie znowu zagin,

a moe ju bezpowrotnie, staralimy si wic odgadn
ze strzpków i wypisków, które ocalay, róa jego, aby we-

dle nich odtworzy tok caej jego powieci. I widzielimy,

e takiem ródem by dla niego obszerny poemat aciski

o yciu Maryi, mce Syna i o wniebowziciu Matki, i le-

dzilimy Rozmylanie, póki si tego róda trzymao, czer-

pic po drodze i z innych, przewanie z Komestora histo-

ryi schelastycznej, t. j. uczonego komentarza do ksig Pi-

sma w. Od innych apokryfów rónio si nasze „Rozmyla-

nie", dzieo nieznanego Polaka, które w Krakowie chyba, dla

bogactwa róde zuytych, moe przy uniwersytecie, w kocu
XV lub na samym pocztku XYI wieku powstao — tem,

e wbrew trybowi, zachowywanemu w tego rodzaju pismach,

wciga w swój tok cao ewangeliczn. Apokryfy obce prze-

chodz od cudu w Kanie galilejskiej natychmiast do Mki
Paskiej; nasze „Rozmylanie" daje cakowit harmoni
ewangeliczn i przerywa tok tej harmonii tylko nieznacz-

nymi ustpami, np, o Abgarze edeskim i jego poselstwie

do Zbawiciela. W tej rodkowej czcii wic, trzyma si Roz-

mylanie najcilej jeszcze pism kanonicznych; zupenie od

nich odstpuje znowu w ostatniej, najobszerniejszej—o M-
ce Paskiej, któr tak szczegóowo, z tylu dodatkami, opo-

wiada, e na 340 stronicach dopiero do Fxce Jiomo do-

ciera.

Ale nie Rozmylanie Przemyskie opowiadao u nas

najpierw o Mce Paskiej. Pominwszy tumaczenia samych
Ewangelij, posiadalimy ju w pierwsze] poowie XV wie-

ku wcale obszern Mk Pask, nie cigajc tylko tre-

ci czterech Ewangelij w jedn, lecz rozszerzajc j licz-

nemi dopowiedzeniami, objanieniami i innemi wstawkami.

Z cennego tego pomnika ocala tylko jeden ustp, który

tu w caoci powtarzamy w pisowni nowoytnej, aby da
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czytelnikowi pozna, z jakich to ksig Jadwiga, czy So-
ka, czy Nawojka, czy Konstancya modliy si , czyta}^

i rozpamityway Mk Pask. Tok mowy tak atwy,
niewymuszony (co za rónica od nieforemnych tumacze,
bo dosownych. Psaterza i Biblii!); styl tak przystpny,
popularny, nied powanej staroci tak niestarta, e i dzi-

siejszy czytelnik pikno tego na poy oryginalnego po-

mnika dawnej polszczyzny, z przed 450 laty, oceni po-

trafi.

„Wszako, by niebyo we mnie prawe skryte bó-

stwo, nie mogoby by przez moje mier grzesznych wy-
kupienie.

„Tu Judasz, zebraw sugi biskupie i barzo wiele sug
ksicych ydowskich mdrców licomierników z mieczmi,

z kijmi, z wóczniami, z kopiami, z laternami, z pocho-

dniami i rozmaitym orym, jakoby na zbójc albo na

zodzieja, szukajc Jezu Krysta, jako jim Judasz napirz-

wiej ukaza, nadziewajc sie, aby jeszcze by w domu,
gdzieto wieczerza. A gdy go tamo nie naleli , Judasz

jim rzek: „Poskoczcie rycho, najdziemy je w ogródce".

A tako s i tamo natemiecie poskoczyli.

(Czcienie o tem, kako sie miy Jezus modli jest Bo-

gu Otcu, ae krwawy pot z niego szed, jako z gorcej

anie).

„Ale drzewiej, ni s tamo przyszli, anili je naleli,

jako w nocy miy Jezus poj witego Piotra, witego
Jana a witego Jakuba. A od drugich szed apostoów
i rzek ku nim: „Trucha jest we mnie ma dusza ae do

mierci".(Jakoby rzek: „Truch jem, dokd m mierci nie

wykupi grzesznych"); tegodla siedzicie tu i czujcie a módl-

cie sie. A zmówiw to miy Jezus i odszed od tych trzy

apostoów tako daleko, jako móg maym kamieniem rzu-

ci rk, a padw na ziemi swym witym obliczym, a po-

tem wzniós swoi wici oczy w niebiosa i rce; westch-

nw i pocz sie modli, rzekc tako: „Otcze mój miy, kró-

lu niebieski, moeli sie to sta, oddal ten kielich ode mnie,

a wszako sta sie wola wa. Ta nie moja". Tu opi mi-

y Jezus, rozkrzyowaw swoi wici rce i poklkn na-



gima kolanoma na ziemi, przychyliw swe wite oblicze

gziemi pocz sie przemaga, a e krwawy pot z niego po-

ciek. Spaday krwawe kropie a na ziemi, a w tem upo-

kazowa swój wielki smtek i takie swej miej matki i te
sw wszytk mk, j imia cirpie, e jego wszytki

stawy kurzc sie pot krwawy szed, jako z gorcej anie.
Wtenczas pokaza sie jemu angio Gabryel, pokrzepiajc ji

a rzeknc: „O królu przesawny, kako sie boisz mierci?

A wszako przeto raczy sie na ten wiat narodzi i zst-

pió, aby przez tw wit mier miedzy Bogiem Otcem
a miedzy grzesznym mir uczyni, a to by twa wita
mier bya na wykupienie wszem grzesznym. A wszako

nie przeciw twej woli bierzesz cirpienie, ale dobrowolnie

chcesz czowieka odkupi". Tako wtem miy Jezus nasilnie

omdlaw opi duej pocz sie modli i pia ten jest

psalm, rzekc: „Gospodnie, Gospodnie, czemu mnie opu-

ci?" I spi ty wszytki psalmy ae do tego psalmu: „W to-

biem, Gospodnie, imia nadziej". Tego psalmu spi na

poy atu ji przesta, bo wtenczas krwawy pot opi z nie-

go barzo poszed, ae uciek na ziemi. (Dokoczyw) tej

modlitwy i wsta by tako silno... trzy apostoów nalaz,

tako utrudzone wielikim (smtkiem)... witemu Piotru, rze-

kc: „Szymunie, spisz?"

Tyle tylko uratowa nam Maciejowski (z odpisti

Chdowskiego) od zagady; wykropkowane miejsca wy-

pezy tak , e ich ju nie odczytano. Poniewa ten

urywek mieci si przy rkopisie z aciiiskiem Sacramen-

tale naszego kanonisty, Mikoaja Pczóki z Bonia, wic
przypuszczam, e to by nie cakowity ywot Paski, tyl-

ko Pasya. Z Pasyi tej korzystao, zdaje si, i „Rozmy-

lanie" przemyskie; przynajmniej powtarzaj si niektóre

ustpy dosownie tu i tam. Wieka owego zabytku, czasu

okoo 1450 r., dowodzi przedewszystkiem pisownia staro-

ytna, dowodz i formy niektóre; wzór jego, z którego go

odpisano, móg by nawet o pó wieku starszy.

A tak rozpoczyna ten stary fragment godnie szereg Pa-

syj polskich. Najobszerniejsza Passya byaby ta, któr

„Rozmylanie" przemyskie zawierao; pomijamy j jednak,



bo ju w drugim tomie pracy naszej, na str. 155 — 163,

o niej rozprawialimy. Zatrzymamy si za to przy trzeciej,

przy „Sprawie chdogiej o mce Pana Chrystusowej", któ-

r posiadamy w pónym bardzo odpisie ^Wawrzyca z a-
ska r. 1544; rkopis niegdy Zauskiego, dzi w Petersbur-

gu). Chocia odpis ten niepoprawny i dawn myln piso-

wni bardzo zeszpecony, przytaczamy z niego kilka ust-

pów, aby da pojcie i o pomniku i o tem jakto ten jzyk —
ale tylko w nieforemnem pimie—nieforemnie wyglda. Po-

trzeba nam bdzie tego dla porównania, aby wykaza za-

sug prawdziwych mistrzów jzyka, z którymi si nieba-

wem spotkamy. Zarazem jest to ciekawa próba, jak wy-

gldao ówczesne kazanie polskie pasyjne : niepomiernie

dugie,—zasug byo przecie kaznodziei, w Wielki Pitek
nieraz od g. 6 rano, zatrzymywa ludzi w kociele; niepo-

miernie scholastyczne, silce si na odparcie wszelakich za-

rzutów, wtpliwoci i pyta, które wcale nieskromne na-

wet byway; niepomiernie anegdotyczne, wplatajce coraz

nowe, dokadne szczegóy, lubujce si w wystawianiu okrop-

noci, aby twarde porozczula serca.

„Sprawa chdoga" zawiera wic opowiadanie o mce
Paskiej a do zoenia zwok w grobie, wedle czterech

ewangelistów; poprzedza je obszerny wstp, w którym au-

tor - postylator (na sowa Ewangelii w. ukasza 14), zwra-

cajc si jakby z kazalnicy do suchaczy, dzieo odkupienia,

dla czego tylko Syn Boy dopeni je móg, objania

i uzasadnia, posugujc si cytatami z Alana, Bernarda,

Augustyna. Ale „Sprawa", nie zadowalajc si ewangelistami,

rozszerzya opowiadanie dodatkami apokryficznymi, ca po-

wodzi legend fantastycznych i rozumowa redniowiecz-

nych; powtóre przerywa ona samo opowiadanie skruszo-

nemi rozmylaniami, badaniem i wyrazami alu i litoci,

szczególniej skargami Matki Boej, wyrzutami jej przeciw

anioowi i t. d. Przytaczamy kilka szczegóów.

Umieciwszy w pierwszych dniach tygodnia wielkiego

wypdzenie kupczcych ze wityni, rzecz o groszu czyn-

szowym i t. d., opowiada, e Judasz krad dla ony i dzieci

dziesit cz ofiary zebranej; poniewa Magdalena za



300 srebników maci zuya, uszo mu takim sposobem 30

i za te 30 sprzeda mistrza; sowa o zdradzie Judasza

rzek mistrz do niego cicho, inaczej byliby Piotr i apo-

stoowie Judasza rozdarli. Sowa arcykapana o koniecz-

noci mierci jednego za wielu wyrzek Duch wity jega

ustami, nie tykajc brudnego serca. Piotr z rozpaczy z po-

wodu zaparcia si Pana byby si powiesi, gdyby Pan si

za niego nie modli; zamkn si w jaskini, zwanej Kurze

pienie, nie jedzc, ani pijc, pókiby nie by pewny otrzy-

manego przebaczenia; znakiem tego byy sowa anioa,

„powiedzcie uczniom i Piotrowi"; póki y, modli si odtd
Piotr co noc przez obie godziny; oznajmi on sam przed-

tem Matce pojmanie Syna w ogrójcu. Przed Piatem wiad-

cz cudownie uzdrowieni, midzy niemi Weronika, t. j. ta

kobieta, która nakrwaw niemoc cierpiaa. Opowiada si o mo-
doci otra Dyzmasa z Egiptu wedle Euangeliurn infantiae\

zamienie soca i co z powodu tego filozofowie atescy

gosili i t. d. i t. d.; powtarza si wiele szczegóów z pierw-

szej czci Evangelium Nicodemi.

Podajemy teraz próby tekstu, mianowicie cay ów
wstp do Pasyi i pocztek kilku innych rozdziaów, popra-

wiajc tylko nieznacznie bdy i pisowni rkopisu. Nadmie-

niamy, e w rkopisie po karcie 2 jedn oddarto cakiem,

a z nastpnej, cz.
„Swythy Lvcas mowy we czwarthem y wdziessitym-

nasczie rosdzielyenyv szwich Ewangely: potrzebisna bila,

aby czierspial Christus y wssedl w chwal szwoi. Acz

ostroszcz nassego rozvmv w glembokoscz szwinthego py-

ssma chczemy skonycz, sswiathle nassym rozvmem my-
slancz, rostropnye wybadamy, ass (i) kv wysswolyenyv ro-

dzaia czowieczego od grzechy przirodzonego, any Angiol,

any czowiek, any ynne przyrodzenye nye genym obrzan-

dem statczicz nye mogo, ieno is sam Christus tho wysswo-

lyenye moczen byl obrzandzicz. A przetho yssby thej pra-

wdy bilo doszwiathczenye a naprzód (proces) mky bozey

tym szwiathey wsziawion byl, nakrothcze troiakym rosz-

dzielyenym tho wam powiem. Napierwey baczicz mamy,
iako Alanvs mowy: Dossiczvczynyenye zagrzech, przes



yegos dossiczYCzynyenya czowyek nyemozon wybawyon
bycz, myalo bycz równe grzecbowy albosz wyanthsse,

a thess myalo bycz przeczywne grzechowy, bo przecziw-

nosczi przeczywnosczamy vsdrawiany bywai, iakos goran-

cze nyemoczy zymnym elem a lekarsstwem, a zymne go-

ranczymy vleczony bywai a, grzechy przes cznothy odda-

lany bywai: yakoss sswienty Grzegorz mowy. A gdyss

nassey pyerwey rodzyny, Adama y Jewy, grzechy a nye-

mocz bya gyesth pycha, akomstwo, a nyeposslvsthwo,

przes posslvsthwo myano oprawyono bycz. A przetho ia-

koss kv pyerwemv czlonkv doliczay, yze za pych nassey

pierwey rodziny nyemoglo przes ynnego dossicz vczy-

nyenye bycz, yedno przes ssmyernoscz Jesuchristow. Bo
odrzYczenye wssey slvsby a poslvstwa yesth myedzy ssob
nyerowne a przecziwne. A gdyss wssego posslvsthwa od-

rzYCzenye byl grzech nassego j)ierwego oycza, potrzebis-

sna bila, yssby vleczono byo przes prziyenczie drvgiego

poslvssenstwa thego, yssby vssiteczno byo, essby nyektho

prziil na ss wssithk slussb. Alie zadny ynny przyiancz

jej nye mogl, iedno, then, yensze yey nye yma: yakoss iest

sam bog, gdiss kasde stworzenye yest slvsbye poddano:

thedy ssam bog pychy zagrzech pyrwego naszego oycza mogl

dossicz Yczynycz, a czlowyeka wysswolycz, a tho dla thego

Cristus myy, iensze yest poczanthek y skonanye, vssmye-

rziwssy ssy prziil czlowyeczenstwo na bóstwo, opczvie

myedzi lvdzmy, iako prosty czowyek, sswoy ssmyernos-

czi a mk okruthn, ktorss za nass grzesne czierpial,

o grzech pychy nass yest wybawy, prze ktorass przikr

mk ssam ossobye mowy przes Jeremiassa proroka: Owy
wssisczy, kthorzy chodziczie drog, baczczie y wydzczie,

yesly bocscz równa yako boescz moia. A za prawd wielka

bolescz bya yego, bo od pyanth iego sswienthych nog ass

do wyerschv gowy nye byo czaego myescza, bo byl na-

pelnyon bolesczy we wssithkych czlonczech: w gowie iego

koron czersnyow by zepchan, na obyczv iako yeden otr

zeplwan, w vssv barzo okrvthae vwloczenye syssal, wrankv...

„A przetho yssby tako od gnyewv boga oycza, iako od

mky, przidaney nam przes pych pierwey rodziny, byy
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(my) odkvpieny y wybawieny, potrzebyssna bya, aby Je-

sus Christh czierpial y wssedl w sswoi chwal. AVtory

grzech pyrwey nassey rodzyny, iako pyrwey dziano yest:

potrzebysna bya, ysse iako barzo ony byli ss akomy
w ssdanyu czvdzego, yssby tako wyelky byl odnowcza,

widawajcz sswe wlascze bóstwo, a przetho isze ss ony

pozandaly bogy bycz, wiedzancz y dobre y sle, za któryss

grzech akomstwa gych nyeieden nye mogl dossicz vczynicz,

yedno bozi ssyn bogosawiony, yensse ssstampy od... pyr-

wey naszey rodzyny... wybawyl y zan dossicz vczini:

y owszem... myoscziwe chczielybichom baczicz, ysse then

odnowcza, Jesus Christus, bozi ssyn, bogosawiony nytyko
by sczodri wszwey mcz, aie ties by nasczodrssi, yenze

przes ssw sswienth mk wida iest nam rossmaythe

Ysnanye sswey sczodroby : bo czialo sswoie da iest nam
ky^^pokarmY, krew ky pyczyv, dvss kv odkvpienyv, cziao

crzizvicym, chrzibieth byczviczim, obicze poyczkviczim

y popluvaiczym, ycze byczym, odzenye gygrayczym,
poth grzessnym, stvdnycz szess lotrowy, dvss bogv oy-

czv, zywoti ssmyerczy, zy straczonym, Ssymonowy cziro-

nomskiemv krzis, sswienthemu Janowy Ewangeysczie ma-

th, paradis otrowi, rany swe cv liekarstwv, ramyona, na

krzizY rossirzone, kv vczieczcze, sercze na sznamy mylo-

ssierdzia, tarnow Koron na olcrass, sowa kv navcze, zi-

woth y ssmyercz kv vssnanyv wssemv vdv pospoycze.

O yemsse mylossierdziv przerzeczonem sswity Biernati

mowy rzekcz: O myy zbawiczieliv, iako slothko s lvdmy
opczowaesz y okropnosczy za nye czierspiaes, przikre sowa,

przikrze byczie, a mky naprzikrze. Czi nye wiedzia yessm,

abi mye tako barzo bog myowal? wiczey ssobie nye mam
bycz sprony: toczv pod grzechi y podyne stworzenye

sswieczkie nye mam ssie potivlacz, bo wydze, yze bog za

my dal ssie krzizowacz y vmarl, aby mye wiecznye nye-

zatraczil. A thako yssbiciom od grzechy akomstwa pyr-

wey rodzyny byy wybawieny y odkvpieny, potrzebissna

bya, aby Josuschrist czierspial, a tako wssedl w ssw
chwa. Aie by ssnacz nye oth kthorich thu rzeczonoby:
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Esby to wybawionye przes ynne stworzenye, nys przes

boga, iako przes Angiola albo przes czlowyeka. odessmyer-

czi wieczney wybawio by thego stworzenya: czlowyek dla

wibawyenya suga ossandzon by byl. Aprzetho byli by gy-

nem stworzeuyem wybawion, nys przes boga, nyeydn stro-

n nyebylby przywroczon kv they czczy, kthoras ymal

otrzimacz, by byl nyesgrzessil. GTdys then ysthy czlowyek

nycz ynego, iedno boy suga, a równy angiolom dobrym

we wssem ymyal bycz. Suga by myal bycz tego, ienze bo-

giem by nye byl. lyegosz angiey sludzi by nyebyly. A s te-

go przepowiedzenya czowiek nye byby pewnye othkv-

pion. A przetho anyby czlowyek wybawion anyby ssame-

niY bogv sluzicz powynyen by, tako dia stworzenya, ya-

ko wybawyenya, yss iest nyepodobno, bo nygeden nye mo-

e dwiema panoma sluzicz. A przesto yssby bog vmysl

sswoy kv skuthkv przes swe wykupyenye wybawyenye

dokona, potrzebysna bya yest, aby ssam Jezus Christ

czierspial y tako wssedl w ssw chwa. lakos kv trze-

€ziemv grzechu kv nyeposlussenstwv nassey rodziny

vkassvi y dosswiathczai, ysse nyeyeden za nye dossicz

nyemogl vczynicz, yedno then, yenze nyeyeddnym obrz-

dem nye poddan w poslustwo, iako yest bog, bo nyepo-

slussenstwo byo iest tego, yenze powynyen byl poslussen

bycz. A przetho, podug sswientego Jana Slothovsthego,

kthorekolwiek stworzenie bogv poslussno yest, nyepelny

wyczey yedno wasny dug. A s tey mowy za grzech, nye-

poslussenstwa nye mogo nyegedne stworzenye dossicz

vczynicz, gdi dossiczvczynyenye iest zaplaczenye nye-

kthorey rzeczi, kthoraz nye iest dug, a tego dla Christus

za nas vczynil ssye poslussen Bogv oyczv as do szmyerczy

nyeposzpolythey, alye crzizowey, yas bya nassrumothnyey-

ssa. A thako, gdis pnyak then na drzewie, yenze byl bo-

goslawyony owocz ziwotia nyeporussonego, vczynylo ssie

yest krzizowa ssvkienycz blogoslawyon. A ta?:o nas Chri-

stus wykvpyl s przekczia zakona, za nas vczynyl ssie

przeklantym od zydostwa. Bo pyssano yest: przeklenty

kasdy, który wyssi na drzewie. A przetho, iaios mowy
sswienty Augustin: Obeyrzi rany wyssaiczego, krew ymye-
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raiczego, mytho odkupuyczego, blisny zmartwichwstale-

go, gow yego, sklaniaicz ku czalowanyv, ssercze, odtwo-

rzone kv mylowanyv, ramyona, y rencze rosserzony kv

oblapiynyy, wssitek zywoth, wyoony kv thwemY othkv-

pienyV. Tv baczozie, iako wielie dobroczi prze nas vkazowal,

y w wadze wassego ssercza zawiessyczie; aby wssytek wam
then w ssierczY byl wiobrazon, yemze wssysstek za was

przibith yest na krzizu. A tako yssby przes poslussenstwo

smyerczi krzizowey od nyeposluszenstwa pirwey rodzyny

wybawiony bichom byy, potrzebissna bya, abi Jesusclirist

cyrspia y wszed w ssw ciwa. Mymo yenze obrzd m-
ky y ssmyerczi krzizowey, iakokowiek hogu, ktoremvs

yest wssitiko podano, gyny obrzd byl yest podobny,

wssakos mystrz glembokicli ssmysow mowy: ysse tlien ob-

rzd nad wssitiky gyne obrzdy podobnyeyssy kv vszdro-

wyenyy naszego rodzayv ndze y nyeraoczi. A tliego dla

dussa nabossna, obeyrzczy obrzd talco dostoyny y dobrocz

Jesucristow, podnossi oczy ssercza sswego, rzekancz tako:

O myy Jesu Ctiriste, vsdrowyczielv mylossierny, wszeci-

mogczy boe, twa mocz thuczona yesti, twa mandroscz

ssandzona y nassmyewana yest, nyewynnoscz twa byta

y byczowana iest. Swiantoscz crzizowana yest, zywoti

tiwoy vmar iest. Ty wssistiky przel^orzissny byy ss na

tiobie, boe Jesu Ciriste, abi mye sprawi przes tw my-

loscz y wybawi przes cliwa. A przetio czierspiaes za

mye na tliem sswieczie przekorzissny nye przes sii: Bo ty

yest baranek nyepowynny y przes wssego pokaanya. Aie
ya w grzesseci iestem ssie pocz: y w grzeciaci moici

pocza my macz moya. A przetio, abychom obrzandero

tym podobnym od ndze pyrwey rodzyny wibawyeny bi

byy, potrzebissna bya iest, abi Jesusctirist czierspia y ta-

ko wssedl w cliwal ssw. W ktiorici sse slowiecli moe
kasdy baczicz: Napierwey dostoyne obieczowanye obiatlii

sbawioney Jesu Clirista, gdiss mówi: Potrzebissna bya, ize

czierspia Cirist; wtóre ssnamyonvie ssie prawe bogosa-

wyenstwo natvri nyessmyertiney Jesu Cliristowey, gdis

mowy: y wnj^cz w cliwa sswoi. Jako kv pierwemv

gdziess v^azvie o dostoyney obieczie, mamy baczics, ktorim.
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obrzdem tha dostogna obyata, tho czv Jesuchrist, bila

dzissia obieczowana, w boiv krzizowana, yenze obrzand ia-

kos zwipowiedzienya czterzech Ewangeljst -wsstli taki

iest:

„Gdis w pitek przed kwiethn nyedzieli Christus a-
zarza wskrzessil, prze ktoris dziw y vbaczenie navky wie-

lie zidowstwa nawroczilo ssie ku paiiv Jesuchristowy. Avba-
cziwssy tho stliarsy mystrzewye zydowsczy i Liczemyerni-

czy, nateymyast" i t. d., i t. d. a do koca. Na karcie 126:

„Tliedi, odsedwssi od Piata, vczwirdzili grób, zapieczt^^iacz

kamyen wyrschny y stroz zostawiwssy. A przetho ze

wssidkim naboestwem prossmy pana Jezuchrista tako

okruthnie dzissia za nas na krzizv vranyonego, abi przes

gego naswiedsse mki bilibichom dostoyny ossignacz wye-

kugiste wesselye nawiek wiekom Amen: Laus, deo. Laii-

rentius. vilia Michaa w.". Potem na karcie 127: „A owa
mass nykthori, gymyeniem Jozeph, masz dobri y thes

sprawiedliwy, ten nye byl prziswalaiaczi woaniu y ssocze-

nyv Zidowskiemy, a bil z Aromatiey, s myasta Zidowskiego,

a ten byl oczekawaiczi królestwa boego: ten przissedl do
Piata y prossyl cziaa Jesussowego. A ziwschi ge skrziza**

etc. a do sów niby Piata w licie do cesarza Klaudyu-

sza. Na karcie 152: „Ale gdi wzili pienydze, czo ssie stao

byo, myczecz nye mogy. Owa y ony stroze Jesussa smar-

twicliwstalego sswiadcziy ss y wydziely y wypowiaday,.

ys pienydze od zidow wziy. A przetho myosczi a mo-
czi wassey powiadam the rzeczi wsidky, które ssie ssam
stali o Jesussie na ratvssv moym. A tylko o tym Amen.
1544. Laur. Las. Pel."

Rkopis Wawrzyca zawiera prócz tej Sprawy o Mc&
jeszcze przekad jednego z najstarszych i najwicej po
wiecie rozszerzonych apokryfów, tak zwanej Ewangelii

Nikodema. Apokryf ten, tumaczony ub przerabiany wier-

szem i proz we wszystkich literaturach europejskich, trak-

tuje gównie o wstpieniu Chrystusa do otchani, o sprze-

ciwianiu si pokusom czarta i o wyprowadzeniu ojców
z przedpiekla, poczynajc krótk stosunkowo reacy o poj-

maniu i umczeniu Paskim. Nie wchodzimy tu w da-
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sze szczegóy, w history tekstu i przeróbek; nadmieniamy,

e jeszcze w pocztku XVI wieku mistrz krakowski, P a-

we z Krosna, przerobi tre jego po acinie w „Car-

men sapphicum de inferorum vastatione"; dalej, e gra

wielkanocna Mikoaja z Wilkowiecka tre apo-

kryfu równie wplota.

W rkopisie Wawrzyca pojawia si Ewangelia Niko-

dema na dwóch miejscach; po Historyi Trzech Króli idzie

jej pocztek, Chrystus przed Piatem; dla Mki powouje

si pisarz na Spraw Chdog, gdzie to szerzej opisane,

mimo to zoenie w grobie opowiedziane niemal temi sa-

memi sowami na k. 127 i nastpnych, co i na k. 207 i na-

stpnych. Dalszy cig Ewangelii Nikodema pooony przed

History Trzech Króli (na kk. 127 — 152) i zakoczony

listem Piata do cesarza Klaudyusza, wktórym Piat zdaje spra-

w o Jezusie, ukrzyowaniu, o szalbierstwach ydowskich: ko-

niec tego listu przytoczylimy wyej. Tutaj dajem}^ jeszcze

kilka prób z czci pierwszej Nikodema, umieszczonej po

Historyi o Trzech Królach.

Na k. 260, po jej Historyi, bez wikszego ustpu czy-

tamy:

„Poth ponskim Piatem, starost Jerozolimskim, rokv

dziewithegonasczie Tyberyusza czesarza y pana rzimskiego

I Heroda Starosty galileyskiego dziewithegonastego pa-
stwa gego ossmego dnya kxizicza stoyczki, pod mocz
kxistwa Caplanow Jannasza y Cayphasza, przisli do Pi-

ata Annas y Cayfas, Sameth y Datau, Camaliel y Jvdas,

Levy y Neptalym, Allexander y Jayrus y drvgich zidow

wielie, skarzcz a ssoczcz na Jesusa rosmagitymi skar-

gamy zlymy, mowicz na ny: Thego snalismy, yze yesth

Jozepchow sshyn kowalów (! fabri !), s Mariey narodzony,

a mowy albo myeny szye bycz ssynem bozim y królem,

a geszcze nye telko kazy zakon, ale y theze ssoboth, dzie

sswithi gwalczy y oyczyszn nasz y zakon nasz skazicz

mysly y chcze. Y rzeki Piat do zydow" i t. d. wiadectwo

Chrystusowi przychylne odbijaj ydzi uwag: „Tylko tha

dwanasczie mzow wyerz y mówi, yze nyeysth sczv-

dzolostwa narodzon, my wstornaszczy (wszyscy) ze wssid-

kim ludem woamy y mowymy" i t. d.
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Dalej na karcie k. 270. „A tako Pilath dal ydom Je-

susa, aby y vmczyly etc. y wiczey, iako w passiey wi-

czey y sserzey vkazvie o vmczenyv bozim. Slysscz y wi-

dzcz tlio Pilath y zona yego snamyona, kthore ssie dzie-

laly, gdy yvze Jesus wyssial na krzizv, ss ssie barzo za-

smvczily a nye gedly any pyy w on cay dzie; wicz po-

sia Pilath do zydow, rzekcz: wydzielysczie, czo ssie stalo;

y rzeky zydzy Pylatowy: Nie smthssie a nye boyssie, za-

myersknyenie na slrnczY stalo sy gest podug z\viczayv.

Pothem Jezeph z Aromatiey prossyl etc".

"Wreszcie karta 279: „I rzeky ss ony doctorowie do

wssego udv: acz zaprawd na nasz (280) staa ssie gesth

tha rzecz tako dziwna przed oczyma naszyma, wyeczczie

owsseyky, yzecz pysano gest, yze kthory wyssial na drze-

wye, then czy wssytek sswyat odkupi; theze drugie py-

smo mamy: bogowie kthorzy nyeba y ziemie nye vdzielaly,

nye stworzily, zagyn, yako thes poginely y s pamythk
ony, kthorzy ssie dziealy, czym nye byy. O kthorim py-

smo mowy, gesth zaprawd li on, o ktorim w zakonye

myano gesth, acz pamydk gego asz do wyerzchv gesth,

wyeczczie owsseyky, mocz gego alys nawiekwyekom; acz

zaprawd nye, thedy sgynye pamycz gego. A zathem

wssytek lud blogoslawyl y wyelby pana boga y mowyly;

Panie wsechmoganczy boe, wstornasthko (wszystko), czo-

ges mowyl ssludzie thwemv Moyzessewy, nye ss smyenyo-

ny sowa tliwoye, a nynye, panye, bandz myloscziw nam
a raczy bycz s namy, yakos byl s nassymy oyczy a nye

opvsczay nasz we wssytkych drogach thwoych kv strze-

zenyv przikazanya thwoyego. A thy, myy panye, ban-

dzyes y yestes królem na wssytkey ziemy sswyata thego.

Bowiem pan geden bandzie y gymy gego naszwidsze

gedno. Panie królu nass, zbaw nass, a bendziemy sba-

wieny, yzessmy thess czsthka dziedzistwa thwego gesthes-

smy. A thako, dawssy chwal bogv, ssedl kassdy ssmv-

thny do domu sswego Amen. (liaurentius a asko Pe. cor,

Stalo ssie dokonanye w Ssoboth po swiczie Panny Ma-

riey Offiarowanyv latha boego tyssicznego piczsseth-

nego czterdziesthnego czwarthego).
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Wszystkie dziay Sprawy Chdogiej s nierównej war-

toci: jedne to dosowne tumaczenia z aciny (Ewangelii

Nikodemowej); inne to kompilacye z najrozmaitszych ró-

de. Analiza szczegóów zaprowadziaby nas zadaleko; nie-

które z nich s nadzwyczajnej drastycznoci; naiwne jedne,

drugie a nadto wyrozumowane; to poetyczne i wzruszajce

gboko, to przesdne i wstrtne niemal: wszystkie dowodz,

jak pracowaa raz pobudzona fantazya religijna; nie zadowa-

laa si Ewangeliami, lecz wnikaa w coraz nowe szczegóy,

wynajdywaa je do woli. Przytoczymy kilka. Oto, co podtrzy-

mywao wiar tumu w dzieciobójstwa ydowskie. Poniewa

przywoali ydzi przed Piatem krew Zbawiciela „na sie

i swe syny", „t pomst do tego czasu na sobie maj, bo

na kady miesic udrczenie cierpi"; z innych róde wie-

my, e wybawi ich z tej przypadoci moga, wedle sów
jednego ich mistrza, tylko krew Chrystusowa (przyjcie

chrztu), lecz oni rad jego le zrozumieli—krew chrzeci-

jaska, i dlatego jej poszukuj, jak inni zreszt twierdz,

tylko ci z pokolenia Aaronowego. Jeszcze inni twierdz,

e potomkowie ydów, woajcych o krew Zbawicielow,

rodz si z praw rk pen krwi, przytulon do gowy.

Szczególniej rozszerzano wystpienie Matki Boskiej, która

wylka i zbolaa Betani opucia i Jerozolim obchodzi,

niedopuszczona do Syna. Dalej s szczegóy biograficzne

o Judaszu (Edypie chrzecijaskim, bo poj wasn mat-

k, zabiwszy wprzód ojca) i o Piacie; noc, spdzon w pi-

wnic}' u Annasza, wypeniaj najwikszemi utrapieniami;

w piwnicy bya woda, wic „pia" Jezus psalm, „wybaw

mnie panie, bowiem wody dosigay duszy mojej"; równie

rozszerzona scena z Herodem i jego pytaniami „dworny-

mi". „Pawoka", w któr Pana pod „wienic" (ratuszem)

odziali, bya óta i tylko podobna do pawoki (purpury)

lub z niej jakie przyszycie miaa — wedle innych za, bya

czerwona i rzeczywista to pawoka (purpura), w której da-

wnych królów ydowskich koronowano. Dla wzgardy kl-

kali ydzi przed Nim—a przeto, gdy przed wielk noc bywa

modlitwa za ydy, my wtenczas nie klkamy dla owej

wzgardy Chrystusowej.
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Z Ewangelii Nikodemowej wybra nasz autor cieka-

wy epizod pierwszego stawienia si Pana przed Piatem.

Nie przez wonego, podwojskiego, lecz przez „cursora" po-

sa osobnego, wzywa Piat Chrystusa; „cursor" ciele przed

nogi Pana rcznik, który w rkach przedtem trzyma; gdy

Jezus wchodzi, chorgwie same si przed Nim zniaj; y-
dzi, gniewni o ten zaszczyt, zarzucaj chorym przed Pi-

atem, e oni im to naumylnie wyrzdzili. Ci si wypie-

raj, wic kae Piat ydom wybra dwunastu najpilniej-

szych, coby chorgwie dziereli, i grozi pierwszym, e ich

pocina kae, jeli si ich wina ukae; lecz Chrystus wcho-

dzi powtóre, i znowu uginaj si przed nim nizko chor-

gwie, adorujc Pana,

Szczególniej rozmiowana jest fantazya redniowiecz-

na w rozpamitywaniu szczegóów biczowania: ilu byo bi-

czujcych, jak si naprzemian zmieniali; ile ran zadali,

jak „pgami" (biczami) ciao odrywali, nawet ile kropli

krwi Najwitszej przytem si wylao. Z objawienia w,
Brygidy wiedziano, e zdawao si przytomnym, i Pana,

jeszcze nie zasdzonego, ju na mier ubij, wic zdjty

alem przyskoczy jeden z widzów, przeci powrozy, któ-

rymi Chrystusa do supa uwizano, zarzucajc katom, e
zamordowa chcieli; ale Chrystus tak by zemdlony, e po

przeciciu powrozów upad na ziemi, we wasnej krwi bro-

czc. I to nie wystarczao gboko wzburzonej fantazyi

nabonych. Przytocz jeszcze jeden nowy szczegó, nie-

znany mi skdind, z modlitwy polskiej z pocztku XVI
wieku, z godzinek o mce Paskiej. Czytamy tam:

„O Panie Jezu Krysthe, synu Boga Ojca jedyny, któ-

ry thrzeciey godziny na dzie po onem ciszkim y okru-

thnem vbiczowaniu w Pawok zedran oblec mian, k te-

rasz tobie miotali kt od kta, A to zbiczo-
wanemu po ni idz karali, a s ciebie si vbitego po

smiewali, a miotami cie silno chlustali, a tys gich by po-

suszen, a zoywszy rce drc po paw ok
szed y odziae sie w to zgardzone odzienie" i t d

Wobec bujnej fantaz}^, rozwielmonionej w ,,Sprawie
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Chdogiej", bledniej inne pasye polskie. I tak posiadamy

jedn w druku i w Modlitewniku Konstancji, o którym

niej, napisanym 1527 r.. Modlitewnik zaczyna si od

Mki Paskiej, ale tekst jej to tylko harmonia ewange-

liczna, adnego nie zna dodatku do sów kanonicznych.

Takie same Mki Paskie zawieraj np. protestanckie tak

zwane Postyle, wydane w Królewcu 1568 r. i w Krako-

wie u Wirzbity; kilka razy nazywane Postylami Rejowe-

mi, chocia nie zawieraj niczego, prócz lekcyi z Ewange-
lij i listów niedzielnych i witecznych, wraz z ow M-
k wedle 4 Ewangelij. Wicej materyau opisowego za-

wiera „Rozmylanie o Boem umczeniu Pana naszego

Jezu Krysta, ze wszystkich czterech ewangelistów zebrane

wespoek z wykadem doktorów witych i z naukami po-

ytecznymi" (w Krakowie u Heleny Florianowej wdowy^
to jest midzy 1537 a 1550 rokiem). Autor nie wymienio-

ny, s jednak poszlaki, e to ów Leopolita, który Bibli-

redniowieczn dla Szarfenbergerowego wydania (1561 r.)

przygotowa. Wie on, e Kalwarya czy Golgota to ta sa-

ma ysa góra, na której Abraham syna swego Izaka

w ofierze przyniós i Jakub widzia drabin do nieba, na

której podpar si Pan Bóg. Mary a, rozstajc si z synem,,

daremnie go zatrzymywaa: „Chciaam Ci na jutrzejszy pi-

tek na obiad wezwa, bo ja, jako wiesz. Miy Synu, wszel-

ki pitek wic, iem tw wit Mio w pitek w y-
wocie moim pocza". Lecz podobnych dodatków samoist-

nych bardzo tu mao, autor raczej objania to, co jest, np.

owo szemranie Apostoów na wylanie maci drogiej.

„Sprawa Chdoga" twierdzia, e to tylko jeden z nich^.

Judasz, szemra, e liczba mnoga, uyta w Ewangelii, to

tylko taki sposób mówienia, jak u nas np. „ludzie tego

pana uczynili usile (gwat), gdy niegdy jeden czowiek

uczyni"; nasz autor objania to inaczej: „Apostoowie sze-

mrali, mniemajc, e Chrystus takie wylanie maci na go-

w, jako obciliwe sobie uczu; uczynia to za Marya Ma-

gdalena, widzc, e Chrystus (wspomniawszy na przysz

mk) zinaczy si (odmieni) na twarzy. Józef i Nikodem
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pomarali ciao Paskie, aby nie próchniao, bo, widzc uni-

enie Paskie, stracili wiar, aby mia zmartwychsta.

Prawdziwie popularnym nie stao si jednak adne
z tych przedstawie: „Rozmylanie" przemyskie ani „Spra-

wa Chdoga" do druków nie weszy; „Rozmylanie" (Un-

glerowej), zdaje si, liczniejszych wyda nie miao; spot-

kaem si dotd z jednym jego egzemplarzem; zato inny

utwór spóczesny, a moe nawet wczeniejszy nieco, nad-

zwyczajn do dzisiaj zachowa si ywotn. Jest to znany

„ywot Chrystusów" Baltazara Opecia, zasug Jagiellonki

powstay. Siostra Zygmunta Starego, królewna Elbieta, od

r. 1515 ksiniczka Legnicka (umara ju 1517 r.) kochaa
si, jak inne panie i zakonnice polskie, w ksikach polskich;

ksidz krakowski, B. Ope, o którym bliszych szczegó-

ów yciowych nie mamy prawie zupenie, podj si na-

pisania takiego ywotu, którego widocznie literaturze jesz-

cze brako. Zwykym trybem redniowiecznym opar si
on na pewnym przewodniku, na aciskiej Viia Chri-

stie serafickiego doktora, w. Bonawentury, z XIII wieku.

Dzieo to odbijao ywo od redniowiecznej produkcji as-

cetycznej; nie zaspokajao prónej ciekawoci, nie wcho-

dzio w niepewne szczegóy, nie przybierao pozorów wszyst-

ko wiedzcego; prawdziw, nie przesadn nabonoci roz-

grzane, rozmylao nad tradycy kanoniczn, z niej brao

pochop ku skruszeniu serca grzesznego i myli wyniosej;

wymownie karcio, upominao i uczyo. Opowiadao o Chry-

stusie, lecz potrzeby ludzkoci miao na oku; odpowiadao

na niejedno pytanie zarazem wymagajce gbokiego na-

mysu; nie stronio od docieka teologiczn3'ch, unikao

anegdotycznych.

Potrzeby publicznoci polskiej byy nieco odmienne.

Ope zastosowa si do nich i inn cakiem cech nada
swemu, nie tumaczeniu, lecz opracowaniu, przeróbce. Opu-

ci dociekania: jeeli Bonawentura przez cae dwa roz-

dziay o rónicy midzy ywotem czynnym a kontempla-

cyjnym rozprawia, zbywa Ope wszystko wzmiank such
a krótk, e doktorowie wici to mówi i t. d. Tembar-

dziej za to uwzgldni on ywio powieciowy. Nie star-

Literat. rilig. — Cz. III. 2
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czyJo mu treci kanonicznej — sign do apokryfów, ko-

rzysta z „Rozmylania" przemyskiego' samego, nietylko

z jego róde, i stworzy ksik poczytn, dzi jeszcze y-
wotn, kiedy próby odnowienia samego oryginau (Bona-

wentury) nie najlepiej si powiody. Nie wiemy, kiedy dzie-

a swego dokona; oczywicie przed wyjazdem królewny

polskiej z Krakowa, moe okoo r. 1510. Dzieo jego zaj-

mowao treci, ale i form odbijao od przewanej liczby

ówczesnych tumacze i kompilacyj; czytao si przyje-

mnie, gadko, byo jakby pomylane i wykonane po polsku,

nie kiepsko ^z aciska" przedzierzgnite. Rozeszo si te
w odpisach. Fragment pergaminowy (z pocztku dziea)

znajduje si w zbiorach Czartoryskich. „Mk", stamtd

odpisan znajdziemy w bibliotece uniwersyteckiej warszaw-

skiej. Takie odpisy podostawali i drukarze - nakadcy kra-

kowscy, Wietor i Haller. Wietor ogosi swój tekst dru-

kiem w maju 1522 r.; doda do tekstu „modlitwy rozkosz-

ne przy umczeniu Boym"; przez to wczenie kilku pieni

staa si ksiga niby modlitewnikiem zarazem; zaopa-

trzy j w ryciny w Niemczech; zaszkodzi sobie tylko

tem, e wybra format za wielki, folio mae, które panie

nasze chyba odstraszao. Bya to ju trzecia ksika pol-

ska, któr z pod prasy ten cudzoziemiec (sztuka drukarska

staa Niemcami) i zadomowiony Polak wydawali, ale dwie

pierwsze, jedna krotochwilna („Marchota spronego gada-

nie z Salomonem"), druga budujca („Ksigi Salomonowe

t.j. Ecclesiastes") byy drobnych rozmiarów wobec tej spo-

rej ksigi o 135 wielkich kartach, zadrukowanych ze znacz-

n rozrzutnoci miejsca. Jeszcze tego samego roku kon-

kurent, Haller, narazi na szwank kosztowne wydawnictwo

Wietorowe, bo wypuci z innego, nieco odmiennego od-

pisu, ten sam tekst, ale w formie przystpniejszej, wiart-

kowej; pododawa znacznie • wicej pieni nabonych, a na

samym pocztku wstawi ów apokryficzny „list Lentulu-

sa" do Oktawiana i senatu o Chrystusie, z opisem jego twa-

rzy i zachowania si i wiadectwo Józefa Flawiusza. Gdy

"Wietor wasne wydanie powtórzy, uy za Hallerem równie
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wiartkowego formatu w 1538 dopiero, poczem dzieo si
jeszcze raz i drugi pojawio, ale w burzach róuowierczych
zaniko. Wznowia je dopiero póniejsza asceza; wydanie
„Wietorowe" (tak!) 1538 r. odnowi Schedl w Krakowie
1688 r., z takiem powodzeniem, e w cigu piciu lat trzy

razy ksika wychodzia i odtd wesza ona do elaznego
inwentarza naszej literatury popularno-religijnej, ludowej

niemal. Jak j lubi, wystarczy na to przytoczy fakt, e
ostatni waciciel jednego z egzemplarzy jej z 1692 r. za-

pewnia wasnorcznym na niej przypiskiem, e j w ci-

gu 1892 r. czternacie razy od pocztku do koca prze-

czyta, „Bonawentura" w przeróbce Opeciowej przekroczy

granice literatury polskiej; korzystaa z niego Ru dawna;

w XVIII wieku przetumaczyli je Litwini (dwa wydania
1753 i 1787 r.) a w XIX ponownie. Dzi jeszcze drukuj

j prawie bez zmian, tylko jzyk zastarzay odnowiono.

Jzyk jej nawet w 1510 r. nie móg za nowoczesny

uchodzi; biblioteka uniwersytecka warszawska posiada

egzemplarz, w którym rka z koca XVI wieku wszyst-

kie zbyt przestarzae formy i wyrazy pozmieniaa, np. za-

miast czeluci pooya twarz; zamiast bkali na

nie — ajali; zamiast chepa — buta; zamiast darz-
n i e— o c h o t n i e ; zamiast: ju ci sn ywa nie najd

—

ywego; zamiast miecie Betleiemski — z miasta Be-

tleiemskiego; zamiast eczyzna — pani; zamiast s i e-

pa

—

szarpa, targa; zamiast najsilniej — bar-

dzo; zamiast serca kblecie w bogactwie — zanu-
rzacie i t. d,, i t. d. Przyczyna tej zaniedziaoci jzyko-

wej jest ta sama, co i w Biblii Leopolity: korzystanie zbyt nie-

wolnicze z wzoru starszego, tutaj z „Rozmylania Przemy-

skiego". Wobec rozpowszechnienia tej ksigi, jedynej re-

dniowiecznej i dzi jeszcze popacajcej, nie myl z niej

prób przytacza dosownych; wymieni tylko kilka szcze-

góów z samej Pasyi , zajmujcej przewane w niej

miejsce.

Nazwy gospodarza, u którego mia wieczerza, Jezus

nie wymieni, aby Judasz jej nie usysza, nie zdradzi kapa-
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nom i nie przeszkodzi wieczerzy ostatniej. Jan wity nie

spostrzeg, jak Jezms Judaszowi cileb podawa, bo wten-

czas wysoko by zachwycon (we nie). Wpyw rewelacyi

w. Brygidy, w Polsce bardzo lubionych, nieraz widoczny;

np. ukazuj anioowie w niebie sukienk, w której si Jezus

krwi w Ogrójcu poci, poczem rada w niebie, co czyni

wypada wobec smutku i cikoci, ale zbawienie ludzkoci

wymaga ofiary i nawet na Matce wymusza przyzwolenie.

Wiedzionego od Ogrójca oczekuj w bramie miejskiej ucze-

ni w Pimie, lc i rzucajc na botem i kamieniami.

Strasznie cierpia Jezus i w piwnicy Annaszowej, dokd go

na noc wrzucono, od zaduchu, od mierdzcych czosnkiem

i innemi „goryczkami" ydów; wrzucono go do kadzi z zi-

mn wod, ale co wszystko wycierpia, nie bdzie obja-

wiono, a w dzie sdny. Przykadów tego cigego zn-
cania si nie moe ksiga dosy przytoczy; gdy idzie od

Heroda, przywizali wielkie kloce do biaej szaty, tak, e
potknwszy si, miy Jezus z wschodów upad i twarz roz-

krwawi. Na opis biczowania wpyna znowu relewacya w.
Brygidy. Na pytania Piatowe nie odpowiada Jezus dla

czterech przyczyn: dla ich gbokoci nie pojby ich Pi-

at swoim pogaskim, nieowieconym rozumem, pytania

byy nie trafne, Piat pyta o czowieka, gdy Bóg sta

przed nim; ten Piat zreszt by „Francuz rodem z miasta

Lugdunu".

Nie potrzebujemy zapewnia,e wszystkich tych szczegó-

ów u Bonawentury niema. Ale Ope zmieni jeszcze inaczej

cech^ tego dziea: Bonawentura opowiada ywot Chrystu-

sów, wic koczy wniebowstpieniem Paskiem i zesa-

niem Ducha w.; Ope pododawa cae rozdziay, na po-

cztku i kocu dziea, w których o narodzeniu Maryi, o jej

yciu modocianem, o wstrcie do zampójcia i t. d.

potem o dalszem jej yciu w Jerozolimie, spdzanem na

modlitwie i obchodzeniu miejsc nauki i mki Paskiej,

o zwiastowaniu jej mierci, jej wniebowziciu, jej chwale

anielskiej i jej koronie gwiadzistej opowiada. ywot Chry-

stusów Bonawentury staje si u Opecia zarazem i ywotem
Maryjnym.
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Zanim do niego przejdziemy , wspomnijmy jeszcze

o króciutkim, bardzo rozszerzonym apokryfie. Jest to ów
list Lentulusa, sprawozdanie niby urzdowe do Rzymu
i dla cesarza, o pojawieniu si Chrystusa. Doda tekst jego

Haller do ywotu Opeciowego; po naszych rkopisach, po

dawnych Sihae Rerum^ powtarza si bardzo czsto; od

nas rozszed si po Rusi i a na Multany zawdrowa. Po-

siadamy go jednak nietylko w ksice z 1522 r., ale ma-
my nawet pierwotny jego odpis, z poowy XV wieku, do-

dany do starego rkopisu krakowskiego. Dla krótkoci

i rozpowszechnienia tego zabytku pseudoikonografii chrze-

cijaskiej zamieszczam go tu w dosownym odpisie, zmie-

niajc tylko pisowni.

„Lentulus, rodem Rzymianin, pisarz Piatów, owieco-

nemu senatowi pozdrowienie! Naszych czasów wszczed

jest czowiek w ziemi ydowskiej, w miecie w Jeruzalem,

jemu imi J. Chrystus, jen jest rzeczon od pogastwa (po-

spólstwa?) prorok prawdy. Wzrostu nie wielmi (bardzo)

wysokiego a dnego, oblicze majcy wielebne, którego-

by si, na wzgldajc, mogli boje, a bojc, miowa.
Wosy majcy jakoby barwa lenego orzecha, dobrze u-
rzaego, bliz do uszu, a od uszu do ramion, jako warko-

cze wisajce, kdzierzawe a niekako óte, majc prze-

dzia rzód gowy, podug obyczaja Nazarenów. Czoo ma-

jcy nawietlejsze, z obliczym bez wszego zmarszczenia,

a bez wszej zawady, je rumiono umierna przebijaa. Nos

jego i usta bez wszej gaby, brod majcy dostateczn

a dug, jego wosom podobn, a wspód rozdzielon. U-
rzenia prostego a wanego; oczu ótu a czystu; w kaza-

niu jest grony, a w upominaniu agodny a miociwy,

wiesioy, ale w wiesielu wano chowajcy. Niegdy pa-

cze, ale si nigdy nie mieje. Urostu ksztatownego a pro-

stego, rce a ramiona jego oczyma na gldajcyma wszej

peny luboci. W mowie wany a roztropny, a rzadki

i umierny. A przeto rzek Dawid o nim: nadobniejszy

w postawie nad syny ludzie. To czcie si w ksigach kro-

nik rzymskich a pisano w ksigach ywota Chrystusowe-

go" (czy polskich?).
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Na podobny ksztat umodelowano i opis Bogarodzicy,

który niej poznamy; tam przytoczymy i miar ciaa

Chrystusowego, o której istnieje literatura ludowa np. cze-

ska, rozprawia o niej prof. Zibrt w czasopimie Ltid^ z oso-

bliwszymi przesdami.



ROZDZIA II.

Czciciele Maryi.

Kult Maryi w Polsce, szczególniej na uniwersytecie.—Niepokalane Pocz-

cie.—Ks. Paterek, wymowny kaznodzieja. — Apokryfy Maryjne u Opecia.

i £ult Maryi gboko by w Polsce zakorzeniony. Naj-

stiP" wiksz witoci w kraju staa si wczenie ta-

blica albo, jak heretycy pogardliwie si wyraali, „de-

ska" Czstochowska; pociski i gwaty tatarskie i husyckie,

wyzwiska rónowierców, nie zatumiy ani zamiy tej

witoci, ju w XV wieku po kraju coraz liczniejszymi

cudami syncej. Kult Niepokalanego Poczcia znalaz

w Polsce wczenie rozpowszechnienie, a mistrzowie pary-

scy, bronicy N. P. wraz z Karmelitami i Franciszkanami

przeciw Dominikanom, rycho si dowiedzieli o cudzie,

jakto lektor Dominikaski, brat Pawe, kac przeciw tej

nauce w Katedrze na zamku krakowskim, na ambonie

umar. Powaga w. Tomasza z Akwinu, wystawiana prze-

ciw temu kultowi, nie zwyciya ani w Polsce, ani na

synodzie bazylejskim, i ogoszenie dogmatu o Xiepokala-

nem Poczciu przez sobór bazylejski znalazo u nas rado-

sne przyjcie. Bulla papieska (Syksta IV) , umarzajca
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wszelk dalsz dyskusy, nakazujca przeciwnikom nauki

milczenie, moga w Polsce na ogólne liczy uznanie. Mi-

mo to nie opuszczali Dominikanie, tomici, wszelkich pozy-

cyi; przyznawali w ostatecznym razie, e, gdy Bóg dusz
w ciao N. P. M. wlewa, oczyci j od grzechu pierwo-

rodnego; lecz przeczyli, jakoby samo ciao bez tego grze-

chu si poczo. Nauka Skota jednak znalaza wymownego
obroc, który przeciwnika cakowicie pobi.

Ksidz Jan z Szamotu, Paterkiem zwany, zajmuje

w dziejach kazalnicy polskiej bardzo niezwyke, bardzo

poczesne miejsce. Wiadomo, e dzieje te w XVI wieku pe-

ne s luk najdotkliwszych; zapatrzeni w Skarg i w Wujka,

zapominamy, e nie tymi dwoma kazalnica polska staa,

e poprzedzali ich najwymowniejsi inni, spóczeni Orze-

chowskiemu, Melchior i ukasz Dominikanie, przed nimi jesz-

cze wczeniejsi inni, z którymi si los po macoszemu ob-

szed, bo pozbawi nas ich kaza, bo zmusza nas wierzy

na sowo tylko, e byli to znakomici gosiciele sowa Bo-

ego w jzyku narodowym. Nad ksidzem Paterkiem, sro-

dze za ycia przeladowanym, zlitowa si los cho po

mierci, bo zachowa nam przypadkiem dzieo jego, acz

niedokoczone, ogoszone, co prawda, dopiero w 362 lata po

gwatownym zgonie autora. Jan Szamotulczyk, mieszcza-

nin wielkopolski, „studyowa" w Krakowie; tu si magi-

strowa r. 1505 i zaraz sam, wedle dawnego trybu, rozpo-

cz na uniwersytecie wykady, dalej si uczc, na razie

prawa kanonicznego, poczem i tytu „doktora dekretów"

uzyska. Ale, zamiast karyery kanonisty, powici si dusz-

pasterstwu, zosta kaznodziej polskim, a wic fundacyi

Zbigniewa Olenickiego, na zamku, lecz niedugo nim po-

zostawa, bo w styczniu 1519 r. popdliwy szlachcic, p. Ru-
socki, ksidza Jana w sporze, wynikym o dziesiciny, na

mier okrutnie zarba. Paterkiem zwano ksidza, bo po

magistrowaniu si wstpi by do zakonu bernardyskiego,

lecz w nim nie wytrwa.

Ksidz Paterek, bo i my go tak zwa bdziemy, jest

w naszej literaturze pierwszym wymownym rzecznikiem

Niepokalanego Poczcia. Bronili tego dawno przed nim
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mistrzowie krakowscy, w traktatach i kazaniach, sawili je

wierszem i proz, ale zawsze po acinie — pierwszy Pa-

terek matery dogmatyczn po polsku, i to z wielkiem po-

wodzeniem, wyoy. I w tern jego najwiksza zasuga:

nie eby skutecznie pomnoy argumenty swego obozu,

ale e si poway dogmatyczne trudnoci z kazalnicy wy-

mownie i zrozumiale przedstawia, e si uj za prawami

jzyka ojczystego nawet w kwestyi tak zawiej i trudnej,

dowodzi to, e najlepsze tradycye szkoy krakowskiej, dba-

ej i o jzyk narodowy, dzielnego w nim znalazy obroc
i wykonawc. Bo nie zadowoli on si samem goszeniem,

jak to inni czynili, kaza polskich, lecz je nawet jak naj-

obszerniej pisemnie wypracowa. Rkopis toruski, w któ-

rym te kazania ocalay, ma ich trzy: dwa na Poczcie, je-

dno na Narodzenie N. M. P. Nie trudny domys, e ks.

Paterek planowa co wicej: uoenie kaza na wszelkie

dni maryjne, w porzdku jej ywota, od Poczcia do

Wniebowzicia. Czy dziea sam nie dokoczy, gdy zgon

nagy mu pióro z rki wytrci; czy nam tylko caoci go

nie przekazano, nie wiemy,—w kadym razie pierwszy to kaz-

nodzieja polski nie wystpujcy z glosami polskiemi w tek-

cie lub midzy rzdkami aciskimi, nie zdobywajcy

si na jedno jedyne kazaniczko, lecz planujcy a dokonu-

jcy poczci, cao homiletyczn o wikszym zakroju. Te

kazania, szczególniej drugie i trzecie, s bardzo obszerne,

obejmuj po kilkadziesit stron bitych tekstu, i bardzo

szczegóowe; to nie „punkty kaza" tylko, które kazno-

dzieja dopiero ustnie rozszerza, jak witokrzyskie np.; to

nie krótkie nauki, jak gnienieskie lub owo pikne ka-

zanie rkopisu praskiego na Wszystkich witych, lecz s
to a do ostatniego sowa wypracowane utwory kazno-

dziejskie. Dlaczego dotd o nich nie wspominalimy i do-

piero tutaj je przytaczamy?

Kazania nasze dawne, witokrzyskie, gnienieskie,

nie mówic o aciskich, pisano dla kaznodziei, dla je-

go lub ich uytku prywatnego. Ks. Paterek pierwszy pi-

sa swe kazania dla wszystkich, dla pospolitego ludu i z gó-

ry je do czytania, nie do suchania, przeznacza. Dlatego to
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coraz chwieje si w swych wyrazach; woa: n a j m i 1 e j s i

,

baczmy, tomy syszeli it. d., a znowu: wyej
pisaem, w tych ksigach szerzej pisano;
dzieli je wrcz na rozdziay. ISTp. przy kocu wtórego „ka-

zania" czytamy:

„Siódme jest poczcie tej miej Panny pospolite. A ja-

ko to pospolite jej mioci poczcie byo, suchajmy
wszystkich doktorów, którzy pisali o jej czystem poczciu,

którzy tak pisali z objawienia i natchnienia Ducha w.,

rzekc: byo wesele w niebie i na ziemi i w otchani mie-

dzy ocy witymi z poczcia tej dostojnej panny: oto po-

spolite tej poczcie! Wyszej w tych ksikach pisano sze-

rzej poczcie P. P. M. kóde z osobna, jako jest poczta

z wiecznoci w przerzeniu boskim (i przez Syna i Ducha
w. wybrana), o tym ju byo; jako poczta w anielech,

o tymemy syszeli; jako poczta w prorocech, to te tego

ks wypisano; jako poczta przeczyci w ywocie w. An-

ny, i o tym nam tu, w tym kazaniu, powiedziano. Jeszcze

wkrótce pisa chc, i ta mia Panna poczta bya po

wszystkim wiecie" i t. d.

Przytoczyem ten ustp, który, pomijajc ju, e daje

ca znakomicie, z licznymi dziaami i poddziaami, prze-

prowadzon dyspozycy „kazania" drugiego, okazuje t
chwiejno ks. Paterka midzy suchaniem a czytaniem

sów jego. Kazania Paterki s wic zarazem traktatami

budujcymi — zachowujemy ten wyraz, bo to nie germa-

nizm, lecz oba z aciskiego „aedificatio" poszy — i nale
nietyle do „sermones", ile do dziau medytacyj pobonych;

wcigam je jednak ju tutaj, dla silnego ywiou apokry-

ficznego, opowiadajcego. Ks. Paterek, pierwszy Polak, na-

pisa by ywot Maryi po polsku i sam si na niego po-

wouje („... taki czowiek bywa wolen w zmylech swych

a czujny, co ju z pierwszego mego o ywocie P.

Maryey pisania wiemy, i byo w P. M."); ten ywot,
niestety, zagin, ale „Kazania" obfituj w tyle ywiou
biograficznego i legendowego, e mog go nam poniekd

zastpi i dlatego w dziale legend i apokryfów o nich roz-

prawiamy.
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Ks. Paterek jest wcale oczytany, chocia nie wszystkie

róda, które cytaje, sam czyta, ju dlatego, e ich pocz-

ci wcale na wiecie nie byo; jednem z jego gównych
róde bya ta sama Via merica aciska, z któr w „Ro-

zmylaniu Przemyskiem" si zapoznalimy, ale zna on i in-

ne, Wojciecha Wielkiego bardzo dobrze; Saksoczyka Lu-

dolfa ywot Chrystusów; Bonawentur; o w. Tomaszu

twierdzi, e, acz „na rozmaitych miejscach Jej Poczciu

(niepokalanemu) si przeciwia, a wszako to zasi odwoa
i mówi, i moe by w rzeczach stworzonych, nad co mie-

dzy stworzenim nic czystszego nie moe by naleziono,

a to jest Maria P., bo jej czysto pod zmaz grzechu nie-

bya", (swoj drog bardzo wtpi, czy to Tomasz w. po-

wiedzia — cytat redniowiecznych bez sprawdzania niego-

dzi si przyjmowa). I wiele innych pism i wiadków przy-

tacza, nie gardzi nawet poetami (Seduliuszem i Alanem),

filozofami, sybilami i prawnikami. Te ostatnie dowody wca-

le s ciekawe, np. „filozofowie mówi, i, co moe moc ni-

sza, to moe i wysza; ale natura ró z cirnia rodzi,

soce rzeczy smrodliwe grzeje, a od nich smrodu nie bie-

rze — có Bóg, tego stworzyciel! móg przeto M. P., po-

czt z rodziców wedug natury grzesznych grzechem pier-

worodnym, od tego zachowa". Jurydyczny wywód lep-

szy: „kto prawo ustanawia, nie jest pod tem prawem... tak

i Bóg, acz prawo swego gniewu na rodzaj czowieczy by
ustawi, z tego M. P. susznie, jako matk sw przysz,

móg wyj, bo i obrzezanie, które by przykaza w Sta-

rym Zakonie, w Nowym zama, tak i inszych wiele rze-

czy"; cakiem scholastyczne s nastpne dwa wywody pra-

wne, z prawa duchownego: ,.kto ma swe osobne prawo,

od pospolitego jest wyjt, ale M. P. od pocztku swego

w bóstwie przerzenia osobnym przywilejem bya odarowa-

na, bo Matk Bo bya przerzana, a tako w pospolite

prawo grzechu pierworodnego wpa nie moga. I owszem,

i w pospolitem prawie nie bya, to si ukazuje, i, acz

jest niewieciego pogowia, wdy rzeczniczk by mo-

e i jest zawdy nasz, co niewiastam odjto dla sro-

mieliwoci pogowia. Szósty wywód jest z prawa miesc-
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kiego i cesarskiego, to jest rzymskiego, nie majcego miru

w Polsce, i ksi, które rozmnaa swe pastwo, wyjto jest

z praw pospolitych ; tym obyczajem Marya, rozmnaajca
królestwo niebieskie, wyjta z pospolitego prawa. Zdaje

mi si jednak, e takie prawo znajdziesz tylko w Distiiic-

tione nullesima^ Capitulo Non credais'''-

.

Wszystko, comy dotd przytaczali dosownie, do li-

tery, nie zmieniajc niczego, wypisalimy, i ju z tych prób

osdzi moe czytelnik swobod, z jak ks. Paterek jzy-

kiem ojczystym owadn. Przytoczymy i dusze ustpy,

i wraenie pozostanie takie same; nie chce si poprostu

wierzy, e czterysta lat dobiega od napisania tych szczero-

polskich ustpów. Jzyk ich nie zamieciony adnymi cze-

chizmami, czysty, najlepiej dowodzi, jak mylne i nieuzasa-

dnione byo uprzedzenie tych dworzan Zygmuntowskich,

wyjedajcych przy lada sposobnoci ze sw czeszczyzn,

lub takiego drukarczyka polskiego, a niebawem, z aski

ksicia Albrechta, ministra protestanckiego we ku „Ma-

eckiego" (recte Jana Sdeczczyka), co przeciw równemu
„teologowi", z pruskiej aski, przeciw „Seklucyanowi" (Sie-

kluckiemu) 1547 r. twierdzi, e jzyk polski jest tak da-

lece zepsuty (corrupta), i, aby chcie po polsku do-
brze a waciwie mówi, koniecznie po cze-

sku umie naley". Jzyk Paterka dowodzi, e
to poprostu nieprawda, e to dziwactwo, które „Maecki"

sobie wbi w gow. Lecz nie kadziemy dalej nacisku na

t najpikniejsz, najcenniejsz, cech dziea Paterkowego,

zwrócimy uwag na apokryficzn tre jego Kaza, powta-

rzajc tyle materyau z jego ywota N. P. M. Nie my-

limy wszystkiego wyczerpa; zajm nas szczególniej takie,

które ucz jakiemi to drogami kroczya myl redniowiecz-

na. W nawiasach dodajemy objanienia sów przestarza-

ych niektórych, zreszt nawet litery nie zmieniamy.

Wic np. wywody o zewntrznej postaci N. P. M.

„Gdy natura bdzi nie moe, syn ma by podobien

matce, a Krystus by miedzy syny ludzkimi nacudniejszy,

przeto i ciao Panny byo cudne, która cudno zaley

w wysokoci, w farbie, w jakoci, w czonków cudnym po-
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stawieniu. A przeto pytam, jeli M. P. bya wielkiego albo

maego zrostu? Na co Wojciech Wielki odpowiada, i mia-

a zrost suszny, tak i ani barzo wielka, ani maa, ale

jako zaley na zrost wysoki, cudny, niewieci, co zrozumiej

od Krystusa, bo mia ciao, jako m, nie jako obrzym ani

jako karze, nie wyszy, jedno na om do wielkich, a na

dziewi mniejszych, ale pospolicie tak wielki syn, jako

matka, przeto tak wysoka bya M. jako jej miy syn....

I spytaby tu, jeli bya tusta a cielista, abo sucha?"....

,.Wtóre rozumiej o jej barwie, i troj barwa bywa
rozumiana na ciele, pierw bierz z skóry, wtóra z wos,
trzeci z oczu... Wosy, pytam, jakie miaa? i odpowiadam,

i nie owszejki miaa kdzierzawych, bo takie wosy by-

waj czowiece z zbytku zimna, a znamionuj czowieka
nadtego, a zysku dajcego, co nie byo u P. Nie miaa
te rzadkich albo barzo mikkich, albo miszych (gru-

bych), ani tee prawie (cakiem) biaych, bo takie wosy
znamionuj czowieka tpego rozumu, a trudnego ku nauce.

Nie miaa te lisowatych albo prawie czerwonych, co uka-

zuje zbytni gorco, a znamionuje czowieka niewierne-

go. Byy tedy jej wosy mierne, ótoczarne, bo takie

suszaj ku pci biaej, rumianej; takie wosy si mieni,

bo z modu bywaj óte barzo, a potem czarne. Takie

wosy, gdy s cienkie, mikkie, znamionuj dobre obycza-

je, a dobrej pci dobre przyrodzenie, bo czyni czowieka

staego, mocnego i ukazuj mózg ciepy a suchy, które

jest jego nalepsze przyrodzenie... to jeszcze zrozumiejmy

z Weroniki, która ukazuje, i wosy P. Jezusa w brodzie

i w gowie byy czarne, tak u Maryej".

„Oczy miaa czarne, bo oczy czarne, gdzie czarne

wosy, te i to („ozdabia^") panny i czowieka, te i od

mózgu gorcego a suchego mniej wielkoci idzie do oczu,

a temu te rzadko bolewaj abo pyn, i mao wilkoci

maj, a mocne i ostre widzenie i cudno daj. Tedy to

suszao M. P.". Z takiego to rozumowania wychodzc, do-

chodzi ks. Paterek do takich wniosków i szczegóów. Nie

wypisuj caego ustpu, skombinowanego z filozofii a ra-

czej fizyognomiki ówczesnej, w tak zwanych „Problema-
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tach czyli Gadkach Arystotelesowych", powszechnie przy-

stpnej, i z „Epifaniusza" (to jest z V/^a Metrica)^ ale przy-

tocz jeszcze kilka szczegóów.

„Brwi czarne, nie barzo gste albo wosiste, ale susz-

ne. Nos prosty, niewielki, prosto idcy, co znak jest stao-

ci a roztropnoci. Jagody jej nie pucoowate albo tuste,

ani wysche, ale cudne, biae a rumiane w barwie, ja-

ko mleko a róa. Wargi czerwone, a niejako odpieszniae

albo cieliste, tak, i nisza warga wicsza bya, nili wj^-

sza, a to barzo susznie, co znamionuje mno a wielk
stao. Zby jej byy biae, proste, równe a czyste. Pod-

garek jej suszny, a w miar niejako na cztery grani,

gdzie szed niejaki doek przez porzodek. Rce goe
a suszne, palce niejako troszk krzywe, co szlachci barzo,

dugie, proste a gadkie. Odzienie jako sukienk miaa

z biaa czerwon, paszczyk jakoby modry, tej barwy, jako

niebo jasne. Gros jej milutki, gony, sodki, wiesioy, tak,

i rozlaa si bya aska w uciech jej, jako napisano

w psalmiech. Rozumu wysokiego i wielkiego, tak i wszyt-

kiej roboty niewieciej si robi nauczya, te wszytki

ksigi prorockiej mdroci z modoci zewnu (to jest pa-

trzc do rodka, z wntrza) pamitajc umiaa". Po takim

ustpie niby z ikonografii polskiej przejdmy do waci-

wych apokryfów u ks. Paterka.

History o rodzicach N. P. M., o niepodnoci Anny
i t. d. powtórzy ks. Paterek kilka razy z Ewangelii Pseu-

do Mateusza (t. j. z przeróbki Ewangelii Jakubowej); nie-

mylimy jej powtarza, bo ju poprzednio (II, str. 125

—

131) wedle „Rozmylania Przemyskiego", przytoczylimy

j; nadmienilimy te, e ks. Paterek kilka szczegóów

wicej zachowa, mianowicie owo spotkanie si maon-
ków w zotej uliczce; e anioa, jak i „Rozmylanie", Ga-

bryelem zazwa. Tern wicej nowego opowiada on o pro-

rokach i proroctwach, zwiastujcych Odkupiciela i Matk.

Najciekawszy ustp o Symeonie prawdziwym:

„Dziewity prorok, Izajasz, napisa od dawnego czasu

przed poczciem i narodzeniem tej miej Panny, arzekc:

oto panna pocznie i porodzi syna boego. A napisawszy
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ty ksigi proroctwa swego umar jest i szed do otchani

i powiedzia ocom witym, i takie proroctwo z obja-

wienia Ducha w. zoy, i byo wesele w otchani z pro-

roctwa i oczekiwali z weselem wyjanienia jego proroc-

twa i modlili si ocowie w otchani i prorocy na ziemi

do Boga wszechmocnego, aby raczy t pann na wiat
da, którato panna ma porodzi zbawiciela wszego wia-
ta. A gdy si przyblia czas zmiowania boego, a tedy

z natchnienia i pobudzenia Dacha w. wzi Symeon, na-

tenczas nawyszy kapan, ty ksigi Izajasza ku czcieniu

lekcyej, a tento Simon, rzeczon sprawiedliwy i bogabojcy,

i j czci owy ksigi i przyszed ku tej kapitule. A kie-

dy Simon czed ty sówka: oto panna i t. d., o, nasilniej

rozpalono jego serce wielkim naboestwem, wszako wdy
si j dziwowa, mylc a rzekc sam w sobie: o jako

to ten prorok nieroztropnie napisa, iby panna nieporu-

szona miaa pocz w czystoci i porodzi! i j myli
Simeon : i co to ten prorok rozumia, i tak pisa; widzi

mi si, i si omyli, bo to jest rzecz niepodobna, aby

panna nieporuszona miaa pocz. I zamaza to sówko in-

kaustem i napisa tak sw rk w ksigach Izajasza, rze-

kc: oto moda niewiasta pocznie i porodzi. I tak mnie-

mia Symeon, aby naprawi zabdzenie i nieroztropno

jego, a to byo jeszcze przed poczciem i narodzeniem P. M.

Owaciem drugiego dnia, abo czasu j Symeon czci ony
te ksigi i j si dziwi, i jego pismo zamazano, co na-

pisa, i moda niewiasta i t. d., a to zasi napisano, i
panna i t. d. I mniema Symeon, aby to który zasi nieroz-

tropnie napisa, czu (to jest) niechcc da przygany Iza-

jaszowi, a wtedy Symeon skazi powtóre ono pismo i na-

pisa zasi: oto modziuchna niewiasta pocznie i t. d., a wy-
pisawszy dwa razy i schowa ksigi opatrznie, aby ich

nikt niedoszed. Gdy trzeci raz przyszed, j czci ony
ksigi, urza, a ono zotem napisano: oto panna pocznie

i t. d., ale on w swej uporze, mniemajc to niemódz by
chcia skazi. A natychmiast anjo Gabryel stan przed

nim od Boga zesany, rzekc jemu: O mu sprawiedliwy

Symeonie, mówi tobie, od Boga posany, oto ie proroctwu

Izajaszowemu, Duchem w. natchnionemu nie uwierzy, ot-
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tychmiast bdziesz lep, a urzysz t pann, która ma si
w rychle narodzi, która ma zbawiciela wiata porodzi—to
ty przerzysz i piastowa bdziesz sjnsi boego, którego ta

panna czysta porodzi. A take Symeon hnet olnl i nie

widzia, a anjo znikn od niego, olepiwszy go... O nasz-

czniejszy Symeonie, twoje nieprdkie uwierzenie przy-

nioso tobie wesoe oczekawanie, twoje na oczach, zale-

pienie owiecio dusz i serce twoje. O, jakiego wesela

by napenie on Symeon z olepienia swego... o, jako
dliwie oczekawa Symeon onej szczsnej godziny, w któ-

rby mu rzeczono: ogldaj t pann, oto jest ta, dla któ-

reje ty zalepion... o „jako dusza i serce jego paao go-

rcoci ku Bogu, dzikujc z olepienia swego" i t. d.

Inne szczegóy apokryficzne pomijamy; chyba przypomni-

my, eks. Paterek w kilku miejscach oSybilach i ich proroc-

twach prawi, wyliczajc je, co kada z nich przepowiadaa, naj-

obszerniej o Sybili Tiburtinie i cesarzu Oktawianie i widze-

niu na niebie (Panny z Dziecitkiem) i wybudowaniu Ara-

coeli. Takim to sposobem dowiedzia si lud nasz o tej

„wyroczni boej" i o Siwilijach, czc je z wilij, prawi
sobie pocz.

Rady niebieskie z ich uchwaami powymieniane rów-

nie starannie i dokadnie; cho jedne z nich przytoczymy,

na dowód niewysokiego mniemania ks. Paterka o pci pi-
knej, czego ju wyej dalimy przykady: „Pan Bóg w ra-

dzie Trójce w. pyta, jeliby Bóg mia niewiast stwo-

rzy, któraby miaa upad wiata naprawi. Stao si ska-

zanie, i, acz P. Bóg móg susznie z którejkolwie mate-

ryej ciao wzi a wszake dla susznoci chcia z niewia-

sty
, czu z panny, ciao przyj — dla trzech rzeczy.

Pierwa, iby niewieci rodzaj, jako wzgardz -
szy nieby ponion, ale aby przez M. B. byby oszlach-

cion ku odkupieniu (t sam myl wyrazi ju Sota przed

wiekiem caym w swym wierszu o zachowaniu przy sto-

le!). Wtóre, by Chrystus z ind by ciao przyj, o jego

prawym ciele nikt by by nieuwierzy. Trzecie, aby wszelki

obyczaj czowieczego rodzenia by wypenie: Jadam si

przez ma i niewiasty narodzi, Jewa z ma krom nie-

wiasty, my wszyscy i P. M. z ma i niewiasty; suszao
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Chrystusowi, naszemu miemu panu, z panny bezma si

byo sta i narodzi, a tak przez pann wiat odkupi."

Podobnych ciekawych rozumowa u niego wiele.

Do kadego redniowiecznego kazania nale „exempla",

to jest historye i anegdoty wieckie, (pogaskie nawet), i du-

chowne. I niemi ksidz Paterek hojnie szafuje. Zaraz na

pierwszej karcie opowiada ten dziw, „i czasu króla Ka-

rolusa przykazaa bya M. P. bratu króla wgierskiego, i-

by wici wito Poczcia P. M., a zato jego potym uczy-

nia patryarch", i par wierszy dalej: „Gdy z Angliej opat

od króla swego jecha po morzu, tam ju uton mia, do

Panny nabonie woa, tam si jako biskup czowiek ubra-

ny okaza,] rzekc: wiedz, ici mi P. M. ktobie posaa,

lubi a obiecuj na kady rok wici wito poczcia M.

z twymi poddanymi, yw ostaniesz ; co gdy obieca, krom
szkody zosta". A na ostatniej karcie czytamy: „Uboga
niektóra niewiasta dwie dzieweczce na sub i ku na-

ladowaniu P. M. w tych cnotach, (o których poprzednio

mówi) z modoci wydaa, a u otarza, przed obraz P. M. ony

przywiodszy, Jej je polecia... potym, gdy si do domu. wró-

ciy, modzieniec w czystem, biaem odzieniu im si uka-

za a drog uprzedziwszy, zastpiwszy, w dom ich sto

funtów srebra ku wspomoeniu ich ubóstwa im ostawi,

upominajc je ku subie P. M., ich matki. Ssiedzi ich

li, to urzawszy, zajrzc, sromoci je jli, rzekc, ieby
tego le nabyy; co onyj z pokor cierpiay, a P. M. si
polecay, w czem je wysuchaa, bo w jedno wito P. M.

w kociele przed ludmi anjo, z nieba zstpiwszy, wiece
z kwiecia przyniosszy, im je na gowy wdzia, rzekc: ty

wianki matka wasza M. wam przysaa na znami wasze-

go paniestwa w czystoci zachowanego. Ksi onej zie-

mie i lud pospolity, widzc ten dziw tak wielki, dwa klasz-

tory panieskie zbudowali ku czci P. M. i nadali, w któ-

rych ty panny starszymi uczynili, gdzie wiele panien miesz-

kajc, ywota P. M. naladujc, niebiesk koron wziy.
ywot regu tych witych M. P. tum wam wypisa, chcc,

a tego po was dajc, bycie jej w tem naladoway, bo-

Literat. relig. — Cz. HI. 3
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cie na kódy czas po w inne wicej umie lepszymi by,
wicej uczynków miosiernych czyni; tu nauk macie ku

witoci przykad i powód ku dobrym, miosiernym uczyn-

kom z tego P. M. ywota i tego ksicia i tego luda

wielki macie przykad. Grdzie te prosz o Zdrow Mary,
by te ta panna mnie wspomoga k tej regule takiej wi-
toci. Amen. Jezus Maria Anna Agnes Franciscus".

Wypisaem cae to zakoczenie rkopisu, bo zdaje si

wskazywa, e i te kazaniaprzeznacza ksidz Paterek wpierw-

wszym rzdzie dla kobiet (po w inne, jeli to nie bd
kopisty, zamiast powinni?), moe dla zakonnic lub ter-

cyarek. Chocia wanie Kraków gorliwie od dawna Nie-

pokalane Poczcie czci— z dum mówi ks. Paterek— „Jana

Scota ju si kóda nauka (t, j. studium generale^ uniwer-

sytet) trzyma i tak, jako on, wyznawa i nasza nauka kra-

kowska" — nie ucichy byy zupenie przeciwne Dominika-

nów i tomistów mniemania i ostro si z nimi ks. Paterek

spiera, szczególniej na jednem miejscu: „Zgodnie mó-

wi doktorowie, i (N. P. bya powicona) tedy, kie-

dy dusza wlana w ciao (por. wyej II, 130 „czcienie"

o tem w Rozmylaniu). Acz tu niekdy maj potwierdze-

nie uporni zakonnicy, którzy si przeciwi zachowa-

niu od grzechu, gdy mówi: jest zachowana tedy, kiedy

dusza w ciao wlana, a tam powicona, a tedy uczynki

mog by dwa albo trzy razem krom czasu uprzedzajce-

go. Co im pacc mówi: i, jako Krystus ukaza, i do-

bry syn ma mie prac (piecz?) o matce swej (polecajc

j Janowi), a jego mio bya wszytkich mioci przykad,

regua i miara, najwyszej tedy mioci namniejsza prze-

ciwna nieprzyja nie moe by przymieszana, a przeto

na dny czasby namniejszej M. P. niebya u Krystusa

w mierziczce grzechu, któr mierziczk (nienawi)

susznieby by mia mie , by M. bya którego czasu

w grzechu".

"Wreszcie za przykad, jak ks. Paterek umie ju z pe-

wnym polotem prawi i wzruszenie wywoa, przytocz na-

stpny ustp: „O Boe wielki, jako dziwna mdro twa,

nieprzebadana rada twa, i tak przez niewiast pomoge
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wiatu straconemu. O synowie Jadamowi, o synowie Jewy,

o zatraceni grzeszni, podniecie wasze dusze, zeznajcie, i
zbawienie wasze pooono jest w rku a w mocy M., pil-

no sucie M.. O wierna duszo, uznaj, i przez M. tobie

ywot, przez on miosierdzie, przez ni aska
,

pokój

i chwaa tobie ma by dana. Có tedy, duszo moja, co,

o serce nabone na ciwa takiej panny rzec moesz! czym
dostojnym odda, jak sodkoci, jak czci, jakim kó-
dym ciwalenim dostojnie, dostatecznie uczci moesz, bo
nad wszytki chway dostojniej sza, jedno rzekc: O nado-

stojniejsza panno, nad wszytki bogosawiona, o mia, luto-

ciwa Jezusa matko, tego telko prosz, tego dam, aby

ty za nami grzesznymi wybrana M. B. nas grzesznych nie

wzgardzia, ale miosiernie twego syna bogosawionego

z tob, jako z mi matk, i z inymi wszytkimi witymi
przez ci, P., zbawionymi, królujcego daj nam przez ko-
ca w chwale poywa, a twej chway wszytkim witym
pomaga".

Gdyby nawet przypuszczenie moje, e ks. Paterek

jest pierwszym u nas autorem ywotu N. P. M., utrzyma
si nie dao — monaby twierdzi, e przez ten ywot ro-

zumia on tylko swoje kazania, mimo to pozostanie on

pierwszym autorem polskiego Maria le, t. j. i kaza na

wita Maryjne i cudów Maryjnych. e za co wicej, ni
owe trzy kazania, na dwa wita planowa, tego dowodzi,

e w tych kazaniach adnego motywu z innych okoliczno-

ci ywota N. P. M. nie uy ani wcign, bo widocznie

mia na myli w dalszych kazaniach dopiero, jak te nale-

ao, o nich rozprawia. Jasnem jest równie, dlaczego te

kazania moralnego obroku prawie nie zawieraj adnego:

przeznaczone dla czcicieli Maryi sawiy N. P. M., cakiem

jej chwale oddane. Salve Regina to ich waciwe motto,

i do zwrotów tej mody coraz ks. Paterek wasne sowa
nagina; nawet w czycu je piewaj, wic on je z kazal-

nicy powtarza, koczy te pierwsze kazanie parafraz -5^7/-

ve Regina: „Eja przeto o askawa pani, jedyna nadziejo

nasza, twemu synowi nas, postawiwszy asce, ofiaruj, a ony

twoje askawie oczy knam obró" i t. d. O prawdziwie na-
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czystsza a niepokalana Marya, a prawdziwie wielebna pa-

ni, nad gwiazdy powyszona... którymi chwaami chwali

ci mam, gdy ty jest chwaa Jeruzalem, ty poczesno
ludu naszego, ty je matka nasza, od grzechu zachowana,

ty dusze naszej ucieczka, ty nadzieja i pomoc i osobne

sierca naszego pocieszenie, ciebie prosimy, k tobie woamy,
aby przez on twojej czystoci wielk ask nam od sod-

kiego Jezusa uprosia odpuszczenie grzechów, ask i chwa.
Amen".

Obok ks. Pat erka staje inny wiadek kultu Ma-

ryjnego, ks. O p e
;
powiedzielimy ju, e z ywotu Chry-

stusowego w. Bonawentury zoy on i ywot N. P. M.,

dodajc rozdziay o niej, z „Rozmylania Przemyskiego,"

z Transitiis b. M. V. na pocztku i kocu, wywodzc J
za przykadem VUa Metrica przez wszystkie chóry aniel-

skie, przez proroków i ojców, przez pierwszych naszych

rodziców a przed Ojca i Syna; uplatajc jej koron z dwu-

nastu gwiazd i znaczenie tych gwiazd symbolizujc. Lecz

i podczas samej Mki Paskiej wystpuje M. B. u niego

bardzo wybitnie; próne jej próby ku ydom zwrócone, ale

Syna ledzi, o Niego Jana i Piotra wypytuje, u wszystkich

niezakamieniaego serca spóczucie budzi. Przytocz teraz

jeden ustp z pocztku samego ywotu, z drugiego roz-

dziau, dopeniajcy niby strzpki nasze z tekstu „Roz-

mylania Przemyskiego"; zmieniam tylko pisowni wydania

Hallerowego.

„Jako P. M. odmawiaa, iby ma nie poja".
„Usyszawszy te sowa (t. j. naleganie kapanów),

silnie si zasmucia, a przemieniwszy swe oblicze, zblada,

i jej wszytka barwa, która bya, jako róa rumiana, w bla-

do si przemienia, ukazujc czysto dziewiczego serca.

Potym, westchnwszy ku Bogu, onym ksitom odpowie-

dziaa, mówic: „ieby ju Bogu czysto lubia, a innego

oblubieca nade mie nie chc, bo onego samego nade

wszytko stworzenie miuj, tego dla moje czysto jemum
polubia, a nade inego ma nigdy nie chc pozna, ale

si jemu czysta i bogosawiona na zawdy chc chowa,
bo mej obietnice przeomi nie mog. Tenci jest mój oblu-
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bieniec, m mój i stró dziewictwa mego, w jego ziemi

zawdy s róe z lilij kwitnce, i wszytko rozkoszne

kwiecie. Tamo jest rozkoszna woni cynamona i balsama

i wszytkiego rozkosznego kwiecia. Nigdy tamo nie jest la-

to gorce albo zimno marznce. Tamo nie paczu ani wzdy-

chania, krzyku ani którego strachu. Tamo nie godu, wrzo-

du ani którego boju. Tamo nie adnej niemocy ani której

tskliwoci, bo tam jest wieczna rado i przezpieczno,

zdrowie i mir wiekuisty. Tam jest zawdy pewne pienie

i wesele, tamo brzmi organy sodkimi gosy, tamo anieli

z archanioy tacuj, tamo mój oblubieniec jest skrzypiec

witych panien, jemu su nabonie kory anielskie, a je-

go piknoci dziwuj si miesic i soce, on jest wszytkich

rzeczy sprawca i król wszego wiata. Temum oddana i ku
temum przyczona i wiekuist mioci jemu lubiona, on-

ci mnie swym piercieniem sobie polubi, swym posagiem

osign mnie sobie, onemum czystot moje lubia, a ni-

gdy ma pozna nie chc. Przeto nie jest podobno, abym
ten lub zamaa, którym wszechmogcemu lubia".

„O modlitwie bogosawionej dziewice Maryje, gdy jej

kazano Józefa poj. Kapit. 5".

„Ucieka si ku Bogu wszechmogcemu, z gorcymi
szami i pocza si modli z cikim wzdychanim serca,

rzekc: O królu niebieski, o wierny oberzycielu kadego
czystego serca, o mioniku czystych myli, Ty wiesz, iem
ja nigdy mego serca nie pokalaa, ani mego ciaa, zawdym
mój duch czysto chowaa, prócz Ciebie nicem innego nie

daa ani miowaa, tobiem samemu kwiat mej czysto-

ci ofiarowaa, tobiem samemu moje dziewictwo zacho-

waa. Aledzisia, mój najmilejszy gospodynie, przynkaj mi,
abych ten lub i t obietnic przestpia, bo mi ju odda-

laj twej uciesznej sodkoci. O jedyna nadziejo mego zba-

wienia, prosz Ciebie, aby nie dopuci mego dziewictwa po-

ruszy, bo Ty jest mój oblubieniec, a przybytku mego ser-

ca osobny wybraniec. Ciebiem miowaa, w Tobiem si ra-

dowaa, Ciebiem zawdy daa, prócz Ciebie, namilszy mój,

nigdym oblubieca nie szukaa. Ty sam jest mój oblubie-

niec, mój Bóg, mój pan, mój ociec; Ty sam jest mnie na-

milszy, z tysica wybrany. Tegodla, mój namilejszy, i dzi
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wielkiego smutku".

Podobnie wzbrania si Józef, w Kapit. 4. ,,rzekc: Jam
umyli nigdy oblubienice nie pojmowa, bom wszytk mi-o esk ju opuci, wszako, aczbych mia t wol,

ibych chcia on poj, tedy wdy niepodobno, abych

tako rozkosznej, tako wielebnej, tako witej dziewicy by
oblubion. Ja, ndzny, wszego ludu niszy, nie jestem do-

stojen poruszy tako witego dziewictwa, bom ja ju przy-

rzek w stare lata, a dlatego nie jest podobno, abych tako

mod i tako dostojn dziewic poj. I uda si na modli-

tw i pocz Boga Wszechmogcego z gorcymi szami pro-

si, rzekc: wszechmogcy stworzycielu nieba i ziemie, opie-

kalniku rodzaju czowieczego, mioniku czystoci, prosz

ci, aby mi raczy zbawi, abych by próen tej witej

dziewice, która jest zwierciado wszelkiej czystoci i przy-

bytek wiernego bóstwa. Gdy si tako modh, anio si jemu

ukaza i pocz go weseli, rzekc: Józefie, sugo boy,

nie mci si o to, ale si wesel a lubi Mary za oblubie-

nic, bo ta jest wedle twego obiecania wierna mionica

dziewictwa i wieca witej czystoty, a wedug twej wolej

ona da czyst dziewic na wieki osta, bo pi'zez jej dzie-

wictwo anielskie imi bdzie naprawiono (t. j. szatan przez

pych strcony do pieka zabra z sob tylu innych, opu-

stoszay chóry anielskie, ludzie je napeni). Przez to dzie-

wictwo bdzie wszytek wiat zbawion; przez to królestwo

niebieskie bdzie powyszono; przez to moc piekielna bdzie

rozbita. Tegodla jest to wola miego Boga, aby j sobie

polubi, chowajc j zawdy w jej dostojestwie, omyla-

jc i suc jej w jej potrzebie, jako swej królewnie".

Wniebowzicie N. P. M. opowiadaa stara legenda,

z takiem samem lubowaniem si we wszelkich szczegóach,

z domysami i dodatkami, jakie tu wanie poznalimy.

Mamy pie polsk z pocztku XVI w., jeli nie starsza,

gdzie caa legenda powtórzona, wspomnielimy o niej w to-

mie 1, str. 200; tu przytocz modlitw z modlitewnika sio-

stry Konstancyi (1527 r.), zawierajc niby wycig caej
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legendy: Na wito Wniebowzicia P. M. rozmylanie

(w pisowni nowoytnej):

„Z gbokoci w bóstwo posadzona, gdy miaa umrze,
prawie wszytka wnikaa w Boga. Z angielskiego nawi-

dzenia, który si jej istnie ukaza, powiedajc, i trze-

ciego dnia przyjdzie po ci syn twój. Z apostolskiego ze-

brania, które Bóg dziwno zebra ku mierci matucliny swo-

jej, jako tego przez anioa daa (tylko w. Tomasz na

czas nie zdy). Z wesoego dokonania, gdy si ukaza
syn, pan Jezus, mówic: matuchno moja mia, pójd do

nieba. (Tu brak owych szczegóów, jak ydzi chcieli prze-

szkodzi pogrzebowi, jak biskup ich rzuci si ku marom,

ale mu rce przyschny i dopiero za prob apostoów

wadz w nich odzyska, poczem wielu uwierzyo). Z dzi-

wnego do nieba prowadzenia z dusz i z ciaem, sam pan

Jezus ze wszytkimi angioy. (Tu moemy przytoczy ów
urywek dawnej pieni, z XV w., jak j dziewi korów

anielskich po kolei przyjmuj: Angieli sotko piewali

A barzo si radowali. Gdy Maryja w niebie wzita. wi-
cili jej angieli wita. Archangeli i angeli Wzjawili jej

tajemnoci, Gdy Mary prowadzili A nowe pienie piewali.

Potestaci a skromliwi Szataskiej mocy bronili, Ci sza-

tany odpdzili Gdy Maryj prowadzili— dalszyeh strof brak).

Z wysokiego posadzenia, posadzi j syn na prawicy swo-

jej i powyszy nad wszystkie angioy. O, jakie to wesele

pannie. We wszytkich witych uweselenia, bo wszytcy

tego dnia czekali, aby matk Bo ogldali."

Modlitw wyjem z rzdu innych „nabonych roz-

myla radoci P. M. w jej wita" (od Poczcia); mo-
dlitwy te zawieraj wiele apokryficznych szczegóów, które

si i u ks. Paterka powtarzaj, chocia uderza (przy mo-

dlitwie na Poczcie) jeden frazes, któregoby ks. Paterek

chyba nie podpisa: „(Rado) Z czystego poczynania, gdy
si pocza krom zarodku szwego (t. j. wszego, sine omni

fomitel) i przez grzechu pirworodnego, ile ku duszy"—
to zastrzeenie jakby Dominikanin napisa; zato dalej: „Ro-

zumu poywanie, bdc w ywocie jeszcze matki swej zu-

penie poywaa rozumu, jako o tym pisze na Magnijicat
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Jacohus de Valentia, biskup krystopolitanus, on wierzy:

a dziaa mi wiele, który mocny jest." Na jej narodzenie

takie rozmylania, koczce si: („rado z) Angielskiego

obcowania, jako si rycho narodzia, ju z witymi an-

giomi obcowaa a potym w kociele boym".
Grdy tak polski tekst „Siedmiu radoci Maryi" po-

siadamy w prozie bardzo póny (1527 r.), dla „Siedmiu

boleci" odszuka dyrektor Ktrzyski, któremu tyle in-

nych pomników polskich zawdziczamy, tekst nieco daw-

niejszy; przytaczam go tutaj, bo zawiera wiele szczegó-

ów, ywcem z apokryfów wyjtych i opowiada w krót-

koci, co ywot Opeciów i inne dziea podobne o Matce

Boskiej podczas Mki szerzej opisyway. Pocztku niedo-

staje.

„(O Panno dostojna,"matko miociwa, wielk e bo-

le miaa czasu onego, gdy . Jan do Betaniej—tego na-

ley si domyla, urywek nasz zaczyna si dopiero od sowa:)

przyszed, gdy powiedzia o synie twoim, i jt od y-
dów. O panno dostojna, gdy to usyszaa, gdy pada na

oblicze swoje".

„O Panno dostojna, matko miociwa, wielke bo-

le miaa czasu onego, gdy sza do Jeruzalem, gdy wi-

dziaa syna swego namilszego tako uplwanego, ubiczowa-

nego, cierniow koron ukorowanego, gby rzeka do Ja-

na witego: o Janie wity, ty z nim wiele obcowa, ty
na jego piersiach odpoczywa, tajemnice jego wiedzia;

o Maria Magdalano, ty nogi jego umywaa, sów u nóg

jego suchaa, maciami gow jego mazaa; poznajcie,

ici to syn mój. O panno dostojna, syn twój pan nasz.

O panno dostojna, gdy to usyszaa, gdy poleciaa na

oblicze swoje, ale od nabonych niewiast zatrzymana".

„O panno dostojna, matko miociwa, wielk e bo-

le miaa czasu onego, gdy na ratuszu stana, gdy
usyszaa ono nielutociwe skazanie, które byo skazano

o synie twoim, gdy rzek Piat: Ja skazuj Jezusa Naza-

reskiego na mier krzyew, syna Mariej Józewowego,

rce i nodze przebi godmi elaznymi, z tej tafty (pur-

pury) zwlec, w sukienk w jego oblec, aby by wiadom
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ludziem i dzieciam" (jak wiadomo, tekst oryginalny senten-

cji skazania Piatowego posiadamy, naturalnie apokryfi-

czny; std to wzite).

„O panno dostojna, matko miociwa wielke bo-

le miaa czasu onego, gdy widziaa syna swego nami-

lejszego, gdy go z tafty zwleczono, w sukienk w jego

obleczono, koron na jego nawitrz gow wbijali'',

„O panno dostojna, matko miociwa, wielke bo-

le miaa czasu onego, gdy go ju z krzya" (reszty

niedostaje).

O wieku tego zabytku trudno sdzi; odpis moe
dopiero z XVI wieku pochodzi, ale wzór jego by dawniej-

szy, redniowieczny, czego choby „tafta" dowodzi, z któ-

r si po wieku XV wicej ju spotykaem (jest np. w ka-

zaniach Michaa z Janowca).

Pie o koronce N. P. M., w „Pieniach postnych sta-

roytnych" (druku z koca XVI lub pocztku XVII w.),

powtarza niemal to samo:

„Pierwsza bole serca Maryej Grdy Jan wity przy-

szed do Betaniej, Mówic: o ciotuchno moja. aosna
dzi bdzie duszka twoja".

„Juci jt synaczek twój najmilejszy. Braciszek i te
mistrz mój nawdziczniejszy. Widziaem go zwizanego

A w porzodku ludu nieaskawego" (jeszcze takie dwie

strofy).

„Wtóra bole Marya miaa, Gdy w pitek zzarania

syna urzaa. Jako otra zwizanego, acuch na szyi

wielki noszcego" (dalej dwie strofy jej narzekania— druga

zaczyna: Ach mój smutku, moja radoci, czytaj: Ach
mój smtku, ma aoci — od tego wiersza zaczyna si

skadanie o mierci, o którem I, str. 223 i n. rozprawia-

limy).

„Trzeci bole Pannie zadano. Gdy Jezusa okrutnie

biczowano" i t. d.

„Czwarty smutek Panna cierpiaa. Gdy si z swym
synem przed miastem potkaa" i t. d.

„Pita bole Panieska bya. Gdy zo ludzka na

krzy Jezusa wbia" i t. d., tak szósta i siódma, z zawsze
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odmiennem wyraeniem. Przedrukowa Bobowski, strona

390 i n.

Liczniejsze s teksty „Rado Maryej", wierszem w tej

samej Koronce i i., proz w ksieczce Nawojki i i., zob.

niej. Z modlitewnika Konstancy i wymieniamy midzy in-

nymi „Korunk ze dwanacie gwiazd P. Maryej ducho-

wnie rozumiejc" (pirwsza gwiazda czysto zewntrznej

cudnoci; druga, stao wielkiej mocnoci i t. d.) i „Siedm

radoci P. Maryej, które maj rozmyla ludzie przez ad-

went, które znamionuj siedm wiec roratnych".

Sploty legend coraz narastay; baczny kaznodzieja

przeciw temu si zwraca, np. ks. Paterek: „pierwe pytanie

czyni, Czemu wic wito (poczcia) M. P.? odpowiedam,

i dla ludzi prostych, którzy mnimaj, iby Anna wita
przez pocaowanie w. Joachima pocza, co nie jest pra-

wda", i z naciskiem powtarza on coraz myl, e Marya
biegiem przyrodzonym poczta, z maestwa.

Jeszcze raz zwrómy uwag na jzyk Paterka i Ope-

cia: sztywno i nienaturalnoó redniowieczna, ju prze-

zwyciona, ustpuje miejsca ywszemu ruchowi, wdzicz-

niejszemu wysowieniu, deniu do atwej zrozumiaoci.

Jake korzystnie odbija ten ich jzyk od jzyka dawniej-

szych nieco tumacze! Stoimy u progu nowej doby lite-

rackiej. Zato tre, zupenie redniowieczna, niczem nie

zdradza, e ju o cian sycha pomruki pierwsze i po-

wisty wielkiej burzy reformacyjnej, która, zdawao si,

raz na zawsze te pomniki i ich tre pochonie; jak z roz-

bujaych jej fluktów „ywot" Opeciów znowu ocala, od-

y i rozkrzewi si, o tern ju wspominalimy.



ROZDZIA III.

Legendy o witych.

Niedbalo polska. — Ubóstwo tekstów. — Legendy XIV i XV wieku. —

ywot w. Baeja. — Historya trzech króli. — Wpywy na literatur

rusk.

I

fiedbalszych adzi niemasz, jako Polacy, a cobj si

^*4 w swym jzyku mniej kochali", tak zaczyna Mikoaj

Rej „Przedmow ku temu, co ma czy", datujc j umyl-

nie „z zamku z Niedbalca" r. 1558. I rzeczywicie, trudno

nie dziwi si owej opieszaoci umysowej, cechujcej na-

sze redniowiecze, nawet jeszcze w XV wieku. Wiemy dzi-

siaj na pewno — i wanie karty te maj to stwierdzi —
e liczba dawnych naszych pomników pisemnych bya nie-

gdy o wiele bogatsza, e bardzo wiele niepowrotnie zagi-

no, ale, gdybymy na karb rozmaitych opakanych sto-

sunków jaknajwicej z owych strat odliczyli, zawsze nam
pozostanie ubolewa i utyskiwa nad pónem budzeniem

si umysowoci naszej, nad leniwem jej krztaniem si,

nad zadowalaniem si pimiennictwem obcem (aciskiem),

nad brakiem silnego poczucia obowizków wobec spoe-

czestwa. Powoani w pierwszym rzdzie ksia i mistrzo-

wie zaspokajaj wasny gód umysowy ze strawy aci-
skiej, pamitaj nadto mao o potrzebach warstw upole-

dzonych, nie przypuszczonych do bogatego stou aciskie-
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go; dysproporcya u nas midzy rkopisami aciskimi a pol-

skimi, i co do iloci i co do treci nawet, razi nadzwyczaj,

wicej, ni gdziekolwiek indziej. Szerzenie si nadzwyczaj-

ne aciny, ogarniajcej w wieku XVI i rzemielników,

zstpujcej — ku zadziwieniu obcych, np. Wochów—a do

chopów, powstrzymywao, tamowao strasznie zjawianie si
jzyka narodowego w literaturze. I, jeeli na polu. aciny

i jej literatury dorównywalimy innym w wieku XV, na
polu literatury narodowej bylimy strasznie zacofani, na-

wet wobec najbliszych pobratymców, Czechów.

Byy wyjtki, ale nie przeami one owej polskiej

niedbaoci o jzyk wasny. Najwietniejszy z tych wyjt-
ków to owa królowa polska, zadziwiajca wiat ówczesny

przymiotami umysu i serca. Starania Jadwigi okoo jzy-
ka polskiego uwieczni Dugosz, ale sowom jego raczej na

wiar tylko ufamy: tak mao pozostao ladów z tej lite-

ratury polskiej, jak na zamku krakowskim okoo królo-

wej, dla niej i z jej inicyatywy zgromadzono. Wybór by
jednostronny, ascetyczny; nie pragna Jadwiga ksiek
wiatowych, bani nieskoczonych o Tristanie i Izoldzie,

o bohaterstwach Dzietrzycha Beruskiego, o walkach tro-

jaskich i pochodach bajecznych Macedoczyka, o podró-

ach Marko Pola i Mandewila (wszystko i wiele wicej

posiadaa literatura Karolowa, praska, ju od dawna), albo

alegoryi dziwacznych o yciu ludzkiem, zbiorów bajek

i Ezopów. Ona kazaa sobie tumaczy Pismo wite, le-

gendy i Vitaspartriim i tym podobne dziea. Z Pisma w,
zachowa si nam jeden rkopis, ów Psaterz floryaski^

ale gdzie si podziay wszystkie inne, mianowicie legendy

witych?
Jeeli Jadwiga kazaa tumaczy legendy witych^

to tumacz z wszelk pewnoci nie wybra na to adnego
innego dziea, prócz „Legendy Zotej" albo „Lombardzkiej"^

zaywajcej ju od caego wieku rozgonej sawy. Jeeli

Dugosz wyranie wymienia „sermones et passiones de

sanctis, de latino in polonicum translatos", to okrelenie

to przypada w sam raz na „Legenda Aurea", zawierajc

wanie kilkanacie sermones i parset passiones de saiclis^
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Ksiga Jaciska Jakuba de Yoragine (Viraggio), do-

minikana genueskiego, jamiensis^ arcybiskupa tego mia-

sta w r. 1292, bya w Polsce, jak na zachodzie, nadzwy-

czaj rozpowszechniona; spotykamy si z ni czsto po na-

szych bibhotekach; z metryki koronnej wydobyto zapis

jej przez Jadwig i Wadysawa kapitule wileskiej. wie-

o zaoona kapitua otrzymuje od króla i królowej „Pa-

syona" (aciski), nabyty przez podkanclerzego Moskorzew-

skiego, na chwa . Stanisawa i Wadysawa, patronów

kocioa wileskiego, na pamitk wieczn i na zbawienie

duszne ofiarujcego pasyona stada i przodków jego. Na-

stpuje w akcie metryki opisanie ksiki, z którego pozna-

jemy, e to Pasyona Jakuba, czyli „Legenda zota" ; na

kocu dodana bya Ewangelia Nikodemowa. Nadmieniamy,

e i kazania Jakubowe cieszyy si w Polsce znaczn po-

pularnoci, posiadamy kilkanacie ich odpisów.

Pasyona Jakubów ulega w rónjch prowincyach

rozmaitym zmianom; nie wszyscy wici, których ywoty
opisywa Jakub, raczej za powieci, ni za aktami, równie

wszystkich obchodzih : miaa kada prowincya kocielna

swoich wasnych patronów i, opuszczajc jednych witych,
wstawiaa ywoty innych do caego dziea. Posiadamy np.

odpisy Pasyonau, gdzie wstawiona vita . Hedvigis i Cro-

nica Plocensis (o biskupie pockim Wernerze); szczególniej

gdy tumaczono acin na jzyk narodowy, opuszczano licz-

ne ywoty, zastpujc je krajowymi. Na pewno moemy
przypuszcza, e tumaczenie pasyonau polskiego, sporz-

dzone dla Jadwigi, obejmowao ywoty w. Stanisawa, Ja-

dwigi, moe Kingi, Czesawa i t. d. Rkopis jednak zagi-

n, jak niemal caa owa biblioteka Jadwigi, która doszczt-

nemu ulega rozproszeniu i zniszczeniu.

lad tumaczenia zachowa si jednak, zdaje si,

•wurywku znanym pod nazwiskiemywotu w. Baeja.
Urywek ten wielkiej karty pergaminowej odlepiono z ja-

kiej dawnej okadki, ale mimo tej póniejszej poniewierki

mona i dzi jeszcze uwaa, e pisarz tego zabytku zada
sobie wielk prac — i pergamin i staranne, wielkie pismo,

przypominajce z daleka pismo w Biblii królowej Zofii,
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pozwala przypuszcza, e, jeeli nie dla Zoki, to pewnie

dla jakiej wielkiej pani odpis sporzdzono. Bardzo by
moe, e wanie z Pasyonaa Jadwigi dokonano, czy dla

Zoki, czy dla magnatki jakiej, nowego odpisu, przyczem

zachowano i dawny wielki format i dawn pisowni i da-

wny tekst; w pisowni chyba pozwolono sobie pewnego
wznowienia. Tumaczenie powtarza niemal dosownie tekst

z Pasyonau Jakubowego, i z niego moemy luki polskie-

go, powstae przez obcicie karty, uzupenia. Poniewa to

najdawniejsza legenda polska — niemal jedyna prozaiczna

z caego XIV i XV wieku — przedrukuj j tutaj w ca-

oci, stawiajc obok tekst aciski: teksty redniowieczne

najczciej nie zgadzaj si z sob, to opuszczaj, to do-

daj co, wic rónice midzy naszym polskim a owym
aciskim dziwi nas nie powinny: rzecz to najzwyklejsza.

Uzupeniamy pocztek ywotu polskiego z legendy a-

ciskiej. Sw. Baej, odznaczajcy si witoci, obrany zo-

sta przez chrzecijan na godno biskupa Kapadocyi, —
musia j jednak porzuci wskutek przeladowania Dyo-

klecyana i schroni si do odludnej jaskini, gdzie jedynem

towarzystwem jego byo ptactwo i dzikie zwierzta; wy-

tropili go onierze naczelnika prowincyi, wysani na polo-

wanie, którzy, nie mogc zowi adnego zwierza, chocia

ogromna ich liczba dokoa jaskini witego Baeja si

zgromadzia, zdziwieni donieli o tem swemu panu. Prze-

chodzimy do dalszego opowiadania ju wedle zabytku

naszego.

„Teda urzewszy to ci

ici owcy jli od nich i po-

wiedzieli swemu starzejsze-

mu, jene przyczyniw wi-
cej panostwa i posa je ku

witemu Baeju, ka
witego Baeja przed si

przywie. Tej istej nocy

Krystus witemu sie Ba-
eju pokaza arzkc jemu;

„...milites attoniti suo do-

mino nuntiaverunt, qui sta-

tim milites plures misit,

et ut

ipsum Blasium ad se ad-

ducerent, praecepit. In ip-

sa autem nocte ter Chri-
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Baeju, yw ofier mnie

ofieruj ! Potem zjutra ryce-

rze i panosze po przyszli

rzekc : Baeju, wynidzi,

woa ci ksi. Teda wy-

stpiw w. Baej przywi-

ta je arzkc im : dobrze-

cie przyszli synowie mili,

ju widz, i mie Bóg nie

zapomnia; gotów ci jem
z wami jecha, gdziekoli

clicecie. Teda t ca dro-

g kazania nie przestaja,

a cuda wielika czyni. Oso-

bnie jedna niewiasta sy-

na swego k niemu przy-

niosa, jemu synowi ko
rybia w gardle uwiza,
od jeje ju skocze za-

czyna. Ma tego dzieci-

cia paczcy podaa po-

mocy od witego Baeja.
wity Baej poprosiw

Boga, rk sw dziecici na

gow woy, od jego do-

tknienia dzieci pene zdro-

wie wzio".

stus ei apparuit dicens: sur-

ge et offer miii sacrificium.

Ecce autem advenerunt mi-

lites dicentes: Egredere, vo-

cat te praeses.

Quibas respondit sanctus

Blasius: bene venistis, filii,

nunc video, quod Deus non

est oblitus mei.

Pergens vero cum iisnum-

quam a praedicatione ces-

savit et coram iis miracula

multa fecit.

Tum mulier uaedam filium

suum morientem, in cuius

gutture os piscis transver-

sum erat, ad pedes eius

attulit et, ut sanaretur,

cum lacrimis postula bat.

Sanctus vero Blasius su-

per eum manum imponens

oravit , ...et statim sana-

tus est.

Po tym cudzie uzdrawia wity Baej „niemocnych,

lepych i chromych", a nadto sprawi, e wilk, porwawszy

pewnej wdowie wieprza, który stanowi cay jej majtek,

na rozkaz jego wróci i odda jej dobytek nienaruszony.

rodka miejsca tego brakuje wprawdzie w ywocie pol-

skim, poniewa przypada na luk, powsta wskutek ob-

cicia dolnej czci karty, ale pocztek i koniec zgadza si

z tekstem aciskim;

„Takie jedna niewiasta .... a zatym urzeli wilka,

a on wieprza zasi niesie, i puci ji caa i zdro-

wa onej niewiecie"
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Odpowiedni ustp aciski w caoci opiewa:

„Mulier uaedem paupercula, unum solum por-

cum habens, uem tamen lupus violenter rapu-

erat, sanctum Blasium deprecabatur, ut sibi red-

di faceret suum porcum. Qui subridens dixit:

mulier noli contristari, reddetur porcus tuus.

Continuo lupus venit et porcum viduae reddi-

dit" str. 167—168.

A tak odpowiada ywot polski tekstowi aciskiemu;

wicej jeszcze podobiestwa dostrzegamy dalej:

„A gdy w miasto przy-

niesie wity Baej, teda

sdzia tego miasta przyka-

isa ji w ciemnic przez

noc wsadzi, a drugiego dnia

kaza ji przed si przy-

wie, jemu sodkimi so-

wy rzek: miej si dobrze

Baeju, przyjacielu na-

szych bogów! wity Ba-
ej jemu odpowiedzia arz-

kc: miej si dobrze, do-

bry sdzia, ale nie mólw,

by waszy bawanowie bo-

gowie byli, aleó s dyabli,

ji ze wszemi z tymi, co
si jim modl i w nie wie-

rz, wiecznemu ogniu przy-

sdzeni bd. Rozgniewaw

sie sdzia przykaza ji kij-

mi bi, a zbiwszy zasi

w ciemnic wsadzi. wi-
ty Baej jemu rzek: wio,

mnimasz, by twe mki mo-

gy odj mio bo, ja
jest uwierdzona w siercu

mem?"

„Ingrediens Blasius civi-

tatem iussu principis car-

ceri mancipatur,

alia vero die iussit praeses

ipsum sibi praesentari, quem
videns blandis sermoni-

bus salutavit dicens: gau-

de Blasi, arnice deorum.

Cui Blasius: gaude et op-

time praeses, sed ne dicas

eos deos,

sed daemones, quia aeterno

igni cum his, qui eos ho-

norant, traduntur.

Iratus praeses eum fusti-

bus caedi iussit et in car-

cerem retrudi fecit.

Cui Blasius dixit: insen-

sate speras per poenas tuas

Dei mei a me auferre amo-

rem, qui ipsum in me ha-

beo corrobaratorem?"
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Dalej opowiada legenda polska o usiowaniu ksicia,

który, „one groz one dobr rzecz", j namawia wi-
tego Baeja, aby si odwróci od wiary chrzecijaskiej, —
a gdy to adnego nie odnioso skutku, kaza go po raz

drugi wsadzi do ciemnicy. kwity Baej wydany zosta

na mk, a krew, spywajc z ran jego, siedm niewiast

zbierao. Niewiasty te

„sdzia da zjima, chcc
je przymczy, aby sie ich

bawanom modliy. Teda

jemu ony niewiasty odpo-

wiedziay: czarny s wa-

szych bogów obrazy; ale

chcecieli, bychom sie im

modliy, odpucicie nam,

a je do wody doniesiemy

i zmyjemy, wic urzycie,

ici sie im bdziemy mo-

dli. Teda sdzia tego

wszego im powoli. Ty iste

niewiasty, wziwszy ony

dyabelskie obrazy, niesy

je do jeziora i stopiy, arz-

kc: sali to bogowie, nie-

chaó wylaz z tego je-

ziora. To usyszew sdzia

wciekym gniewem j sie

sam bi, arzkc swym su-

gom: ndzni, czemucie nie

chowali bogów naszych,

aby sie im ta niecze nie

staa? Idcie, przywied-

cie przed mi ty niewiasty,

A gdy s przywiedziony,

rzek im sdzia: tako wy
dobr rzecz mólwic, zdra-

dziycie mie w mych bo-

Literat. relig. — Cz. HI.

„raulieres.... tenentur et

ad Deorum sacrificium com-

pelluntur. Quae dixerunt:

si vis, ut deos tuos adore-

mus, cum reverentia mitte

eos ad stagnum, ut facie-

bus ablutis munduis ado-

rare posssimus.

Laetus praeses efficitur

et citius quod dixerat ad-

impletur. Illae vero deos

arripuerunt et eos in stagni

medium proiecerunt, dicen-

tes: si dei sunt, videbimus.

Quod praeses audiens et

prae ira insaniens et se ip-

sum percutiens dixit mini-

stris: cur non tenuistis de-

os nostros, ut non mitte-

rentur in profundum loci?

Cui diserunt: dolose te-

cum locutae sunt mulieres

et eos in stagnum proiece-
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goch, wmiotaycie je w je-

zioro! Jemu niewiasty od-

powiedziay: Bóg wszemo-

gcy wie myl czowie-

cz. A gdy to twoi bogo-

wie byli, czemu tego, co

sie im stao, nie wiedzieli?

Skwarzonym oowem ob-

lewa, a potem kaza je

powiesi i kaza je elaz-

nymi oskami targa; iche

ciaa w niegowej biaoci

byy...."

rant. Cai mulieres: Deus ve-

rus dolos non patitur.

sed et "si dii fuissent, prae-

scivissent utique, quid iis

facere volebamus; et iratus

praeses iussit plumbum li-

aefactum afferri... iussit eas

suspendi et cames earum

pectinibus ferreis laniari,

quarum carnes, ut nix, al-

bissimae erant..."

W miejscu tern przerywa si znowu opowiadanie

polskie, — w oryginale czytamy „et pro sanguine lac flu-

ebat. Cum autem supplicia invitae ferrent, angelus Domi-

ni ad eas venit et eas viriliter confortavit, dicens" — dalej

idzie ono zgodnie z tekstem aciskim a do koca;

„bdcie drunego sierca;

dobrzecie poczy, dobrze

doskonajcie. Za krótk m-
k wiemiecie wieczne wie-

siele. Usyszewszy to ony,

teda z tego kada daa
miociwie prze Jea Kry-

sta cirzpie. Potem sdzia

kaza je w wieliki ogie
wmiota, ime ogie niczs

nie szkodzi. Urzew to,

sdzia rzek im: ostacie

swych czarów, a módlcie

sie naszym bogom, albo
was ka wszystki cina.
A ony jemu odpowiedziay:

dokonaj, co pocz; juci

nas nasz miy Jezu Kryst

„nolite timere, bonus

enim operator, qui bene in-

cepit et bene perficit et

a conducente ...mercedem

accipit pro labore et gau-

dium possidet pro mercede.

Tunc praeses iussit eas de-

poni et in caminum mitti,

quae divinitus extincto igne

exierunt illaesae. Quibus

praeses: iam nunc magicam
artem dimittite et Deos no-

stros adorate. Quae respon-

derunt: perfice, quod coe-

pisti, quia iam ad regnum
coelesteYocatae sumus. Tunc
ille data sententia eas decol-

lari mandavit, quae dum de-
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woa k niebieskiemu kró-

lewstwu. Usyszew to, s-

dzia kaza je wszystkie po-

cina. A gdy je ku mier-

ci wywiedziono, poklkszy

na swa kolana, naczy Bo-

ga prosi a jemu sie pole-

ca, arzekc: gospodnie wsze-

mogcy, jene nas wy-

wiód z ciemnoci przez-

wiarstwa a wwióde nas

w wiato twej sodkiej

znajomoci, cóe nasza cia-

a kaza sobie ywo ofiero-

wa, przyjmi dzisia nasze

dusze, tobie je polecamy.

A zatym wszech gowy po-

cinany. Potem sdzia ka-

za przed si witego Ba-
eja wywie, a rzkc jemu:

chcesz sie bogom naszym

modli, czyli nie chcesz?

wity Baej jemu odpo-

wiedzia: stradniku ndzny,
nie boj sie....

coUari deberent, flexis ge-

nubus adoraverunt dicentes:

Deus, qui nos a tenebris se-

parasti et in lucem dol-

cissimam adduxisti, qui nos

sacrificium tuumfecisti, ani-

mas nostras suscipe et ad

vitam aeternam facias nos

pervenire. Et sic truncatis

capitibus ad Dominum mi-

graverunt. Post hoc iussit

praeses Blasium sibi prae-

sentari et dixit ei: vel nunc

adora deos, vel non. Cui

Blasius: impie, non timeo..."

Zachowalimy dawn, staroytn gwar, wic np.

wszemogcy, nie wszechmogcy, jak od XV wieku

u nas mylnie si mówi, ofiere, nie ofiar, którmy do-

wolnie spolonizowali, chocia znowu niezupenie trafnie,

bo o f i e r a powinnaby raczej pozosta (moe obiata tak

na ofiar wpyna); równie dawne i poprawne s one

imiesowy u r z e w , usyszew i t. p., zamiast których

oddawna urzawszy, ususzawszy mówimy, jak

i kac, zamiast ka, na samym pocztku. Oto jedyny,

wyrany lad tumaczenia Pasyonau Jakubowego; o dru-

gim zob. ni.

Na przestrzeni caego wieku nie moemy innych legend
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prozaicznych wykaza. Inaczej ma si rzecz z przeróbkami

ich poetyckiemi; mówic o pieni religijnej moglimy cay
szereg wierszowanych legend, duszych i krótszych, wyka-

za, np. legendy o w. Aleksym (najobszerniejsz ze wszyst-

kich), o w. Stanisawie (najpopularniejsz, w pierwotnym

brzmieniu, z maemi odmianami, dugo przechowan), o w,
Jopie, o w. Katarzynie, o w. Sebestyanie, o w. Krzyszto-

fie i t. d. Prawda, nie wszystkie z tych legend i pieni

posiadamy w oryginalnem brzmieniu, niektóre znamy do-

piero z koca XVI wieku, z tekstu pieni postnych staro-

ytnych, ale jak wiadomo, te teksty s rzeczywicie staro-

ytne. Nadmieni tu, obok innych znanych dowodów, e
np. Jakub Lubelczyk, dodajc do swego przekadu psa-

terzowego z 1558 r. kilkanacie piosnek, na owe teksty si

powouje, np. przy „Piosnce a modlitwie za stan duchowny''

dodaje: „Nota jej, jako: Z pomoc cesarza tego, o w. Ka-

tarzynie" (tak rzeczywicie si zaczyna pie o witej

w Pieniach postnych, przedruk u Bobowskiego str. 401

i nn.); przy „Piosnce a modlitwie do P. Boga.... od po-

wietrza morowego i kadej zej przygody" dodaje „Na t
not, jako piewaj: Sebestyane, wity mczenniku"— i te

sowa powtarzaj si w onych Pieniach (przedruk u Bo-

bowskiego str. 394), mianowicie w trzeciej zwrotce.

Z proz jednak ma si znacznie gorzej. Jeeli ywot
Baeja z cakowitego tumaczenia Pasyonau*) odnieli-

bymy do czasów Jadwigi (t. j. wzór jego), to w dalszym

cigu moemy dopiero z koca XV wieku now legend

wykaza w tumaczeniu polskiem, mianowicie Legend
o Trzech Królach, czyli History, bo z takim tytu-

em czciej wystpuje.

Póna ona, pód drugiej poowy XIV w., pena banie

ale niegdy nadzwyczaj lubiona, coraz przepisywana, choby

w skróceniu, tumaczona, póaiej drukowana; potem za-

pomniana doszcztnie. Có ona zawiera?

•) W Pasyonale aciskim Jakuba znachodzili Polacy i legendy

o w. Cyrylu, z powodu odnalezienia i przeniesienia relikwii papiea Kle-

itiensa wprowadzon.
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W r. 1158 odnaleziono w Medyolanie, po za miastem

u w. Eustorgiusza, ciaa trzech Króli i przeniesiono je do

miasta. Gdy Rudobrody Medyolan zburzy, otrzyma od

cesarza, wierny a dzielny pomocnik jego, Reinhold z Das-

sel, kanclerz i arcybiskup koloski, pozwolenie, aby ciaa

wite do Kolonii przeniós. Odbyy si te przenosiny latem

1164 r., i odtd rozpoczyna si nadzwyczajny wzrost Kolo-

nii samej; sawa cudownych cia przyciga rzesze ptnicze

z caej Europy; po Jerozolimie, Rzymie i San Jago nast-

puje odtd Kolonia, jako miasto ask, cudów i odpustów.

Skoro tym przenosinom' zawdziczaa Kolonia to, czem si
staa, pojawio si naturalnie pragnienie, posiadania o tern

wszystkiem, o Trzech Królach, ich losach i wdrówkach,
dokd zwoki ich w Kolonii nie spoczy, obszernej sprawy,

w którejby si mieciy liczne tradycye, krce ustnie, spi-

sane dotd w kroniczce skarbca katedralnego lub wcale do

niej nie wcignite. Pracy tej podj si karmelita, Jan
z Hildesheimu, który, jako przeor w Marienau, ycie

roku 1375 zakoczy. Jan zHildesheimu, uczony i pi-

sarz, ksztaci si w Awinionie, by biblist i pozostawa

w stosunkach z kury w Awinionie i Rzymie, dokd je-

dzi z cesarzem Karolem i innemi znakomitociami wieku.

W Niemczech napisa on midzy innemi ow Historia

{iraiislationis) Triuin Regum i powici j biskupowi mo-

nasterskiemu, Florentemu z Wevelkoven (1364— 1379). Dzie-

io rozeszo si rycho w mnóstwie odpisów; biblioteka mo-

nachijska np. posiada ich 23, berliska 5, z których dwa
wymieniaj innego autora, mag. Wiperta, doktora w. teo-

logii i dekretów i t. d.. Rycho je tumaczono; posiadamy

trzy stare tumaczenia niemieckie, jedno z r. 13S9 (jeden

odpis w bibliotece kapitulnej, przemyskiej!), prócz wyci-
gów i obrobie poetyckich; tumaczenie angielskie powstao

przed r. 1400, a kade rozeszo si znowu w odpisach; tu-

maczono je na francuskie, flamandzkie, holenderskie, du-
skie. W drukach wychodzio w Moguncyi w latach 1477,

1478, 1486, w Kolonii 1481 i 1514, w Modenie 1490 i t. d.,

nie liczc tumacze. Dopiero wiek krytyczniej szy pogardzi

ow zbieranin fantastycznych tradycyj, i dzieo poszo
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w zapomnienie; wydoby je z niego pierwszy G o the, któ-

ry, nabywszy aciski rkopis, wyciwala dzieo i poleca

przeróbk na ksik ludow.

Có dao dzieu Jana nadzwyczajn popularno

w XV-ym, a ryche zapomnienie w nastpnych wie-

kach? Poow dziea zapeniaj ustpy o krajach i ludach

najdalszego wschodu, o ich zwyczajach i wiarach, o miej-

scowociach i waciwociach przyrody. Wida, e autor ba-

wi w Awinionie, gdzie móg sysze o relacyach francisz-

kaskich z Chin i Indyi, gdzie nie wymary jeszcze trady-

cye wojen krzyowych, gdzie nie zerwano zwizków z Pa-

lestyn; biblia, legendy, opisy podróy zoyy si na dzie-

o Jana. Przyjmowa on bez krytyki wszystko; znajdziemy

u niego owo dziwne opowiadanie o koronie cierniowej,

o trzydziestu srebrnikach (zotych), które si przewijay po

rkach wszelkich znakomitoci biblijnych, nim je Judasz

otrzyma, o jabku zotem, zoonem w darze przed ko-

lebk, a rozpadajcem si za dotkniciem Dziecitka wi-
tego, szczegóy z ucieczki do Egiptu, podróy trzech Kró-

li, ich ycia dziewiczego, ich zgonu pobonego, z pobytu

w. Tomasza w Indyi, z sekt Nestoryanów i innych, z dwo-

ru „popa Jana" i t. d. i t. d.; wraenie ciekawych legend

psuje tylko napuszona acina i jej szerokie omawiania.

W ostatnich rozdziaach opowiedziano, jak w. Helena cia-

a trzech Króli na Wschodzie odnalaza i do Konstantynopola

przewioza; std przewióz je w. Eustoryusz do Medyolanu.

Cao koczy si entuzyastyczn pochwa Kolonii, dzier-

cej taki skarb. Niema innych witych, którychby wschód

i zachód czci równie kornie; trzej Królowie wystpuj ci,-

g\e, jako primicme £en^mm^ „pierwiosnki" z pogan, którzy

pierwsi Chrystusa uczcili i jemu si powicili.

Rkopisów aciskich polskich nie wiele odszuka si
dao; kilka jest w Petersburgu, np. jeden witokrzyski; za-

wiera midzy innemi Gsta Romanorum, Vita Alexandri,

Epistoa regis Johannis... per manus cuiusdam Swyathoslai

clerici de Llescznyk, Vita Adae, Historia trium regum..

scripta per Stanislaum Janisz vicarium in Cowale 1448

(1478?)
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Ciekawy jest rkopis uniwersytecki lwowski, oznaczony

na grzbiecie „liber scriptus gothice prohibitus"; jeden z wa-
cicieli tak si o nim wyrazi (Stanislaus Crol de Premislia

canonicus et altarista leopoliensis ac in Dunayow plebanus,

w lipcu r. 1554); „Servetur iste liber non propter Histo-

rias Romanas, uam propter Historiam Trium Regum... de-

inde causa libri Joannis Montalini (Anglik Maundeville

i jego fantastyczny opis podróy), quem ipse de sua pereg-

rinacione simplici eciam conscripsit elouio, qui an in om-
nibus vera scripserit, aliorum esto iudicium. Ego antiuos
illos Culfianos spi u s referentes audi vi, qui gloriabantur se

lectione ipsius peregrinacionis multarum gentium historias

et mores didicisse, que in aliis libris facile non inveniun-

tur. Et credo pro illorum temporum condicione boc illis

placuisse, dum magna cum diificultate libri acuirebantur".

Sd ksidza Króla o Maundevilu da si dosownie i do Hi-

storyi trzech Króli zastosowa. Ów kwartant papierowy

zawiera Gsta Romanorum (per manus Perti Silis de Has-

sea a. d. 1464), Indulgencie terre sancte, Historia Trium

Regum, 5 ksig Maundewila, na ostatniej karcie znany

wiersz:

Dico Tobis rite, fugite consorcium Mazowite,

Quia ira et invidia regnant in Mazowia.

(porów, rkopis petersburski, niegdy sieciecbowski, gdzie

rk XVI wieku napisano: Crisostomus super Mattheum: Ni-

chil tam nocivum, ut perniciosa societas Mazouitarum pes-

sima, quod solus probaui „nychayczon sthob myeska dobrze

dzean dwa apothem czye oszynye).

Posiadamy polskie rkopimienne tumaczenie Histo-

ryi Trzech Króli, przechowane w rkopisie petersburskim

ze zbiorów Zauskiego. Rkopis w skórzanej oprawie, ze

zoconymi wyciskami, herbami i napisem: Sprawa omecze

cristussovey. 1544 zawiera od k. 153 — 260, bez osobnego

napisu, rzeczon history.

„Historya" pisana, jak cay rkopis, rk W a-

wrzyca z aska r. 1544, lecz Wawrzyniec nie by tu-
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maczem, przepisywa tylko rzecz dawniejsz. Nieznanj

tumacz przela mechanicznie, sowo za sowem tekst a-

ciski na polskie, tak mao liczc si z wymaganiami i du-

chem wasnego jzyka, e bez porównania aciskiego teks-

tu trudnoby domaca si sensu i adu w jego polszczynie.

Wypado wic i tumaczenie Historyi nie wiele staranniej,

ni spóczesne Aleksandreidy; i tutaj znajduj si so-

wa aciskie w tekcie polskim i inne grube przewinienia

przeciw skadni polskiej: czy e ten sam tumacz nie wi-
cej pilnoci i uwagi przykada, czy te, e kto inny, a nie

sumienniej szy, zadania tego si podj.
Dla scharakteryzowania dziea i tumaczenia przyta-

czamy rozdziay pocztkowe i kocowe, w tekcie polskim

i aciskim; aciski czerpiemy z inkunabuu, przestrzega-

my jednak, e tekst polski miejscami aciski skraca,

szczególnie przy kocu, jak o tern jeszcze niej wspomni-

my. Tekst przytaczamy bez zmian, dajemy tylko przycinki.

„Gdy nawyelebneyssych trzech krolow y nachwalebney-

ssich wssistek swiad poczwssi od wschody slvncza as do

zachody Chwalamy y zasugami yvze yest napelnyon. Ale

wschód slvncza aczkolwiek gest yasny, tez tych trzech

krolow sswitich zaslugamy barzo iaszno swieczi, bo wtem
wschodzie sonecznym, rozvmyey prawdziwego boga y czlo-

wyeka, ych dary prawimy a dostoynymy my... ysczi trzey

krolowye bogosawiony czielesnye bndcz ywy, ssvkali

a chway pana wssechmogczego, Pyrwssi bendancz s poga-
stwa y sludzi pyerwssich dziewicz,ten krolow wschód sloncza

przes wyar ludv napierwey poswicziy, przes ktoris tho

wschód sloncza wssitek gego zachoth, iako zorza barzo ia-

sna, wiate powyetrze nasladvicze snamyonyicz, yvss

osswyecza, bowyem then zachód sloncza przezeczony trzey

krolowye ych reliqviamy wielebnymy y snamyony rosma-

giczie okrassyly a osdobyly, awthem tho sonecznym za-

chodzie, Pyerwiasnki sswoie y wyare ludv cznotamy y sna-

miony doswiadczili, ale yze wewschodzie sloncza iako

dziaali bendcz wczlowieczenstwie yescze iako nawiczey
wrosmagitich kxiegach y myesczach o ych zasugach, vczyn-

czech y dzieyach gest wypissano, kthore wzachodzie s]vn-
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cza yeszce snacz byy y ssam nyesnany, podlvg widzenya,

slucliY y powiadanya, ku czczi y kv chwalye bozey y dzie-

wicye panney Mariey madki gego chwalebney y tez tych

trzech krolow blogoslawyonych, anyektore thes rzeczi ss
pyssane zrosmagitich kxig a wyedn rzecz sgromadzony.

Gisthnoscz zaprawd tych trzech krolow blogosla-

wyonych sprorokowanya balaam Caplana Madian proroka

poganyszkyego pocztek wzio, ktori myedzi ynssymy
wielie rzeczamy prorokvicz tako rzek: wynyknye gwias-

da ziakoba, a powstanye czowiek szyszrael to gest szi-

dowstwa, a bendzie panowa, wssidkiemv lyvdu, iako wsta-

rim zakonye zvpelnyey gest wypisano. Bo o tim prorokv

Balaam gest nyktóra rzecz wpoczdku myedzi krzescziany

y myedzi zydy, bo zidowie wkxygach sswoich mówi Ba-

laam nyeproroka, ale Ariola czarnokxisnyka bycz a nauka

czarnoxisnyka a dyabeska prorokowacz. A przeto wpiss-

mye Arious neyprorok a myan bycz rzeczon. Alie kxigi

krzesczianskie przecziwnoscz poganskym mówi, a doswiad-

czai, yze Balaam byl poganin, a b}^ pyrwi prorok sludv

poganow a bardzo chweebnye o wczieenyv bozim, y thes

tych trzech krolow prziscziv prorokowa. Bo byo gego

proroczenstwo snavki czarnoxisnyczye albo diabelskiey, tedi

by go byl diabe kv przekcziv s. szidow nyezakal, ale

barzey by gy byl podvszczil y geszcze tym barziey pod-

wyodl. ale bog (wszechmogczi?) wielk myloszcz y vpo-

mynanye przes angiola swego temv Balaam snamyony vka-

zal, przedtym nysy onego przes z gego rad kv gnye-

wv porvssi. ale iako yvs rzeczono gest, yze Balaam byl

poganin a pyerwssi prorok ludzi poganskicli, ale nye ss si-

dow a przeto zidowye thego Balaama wkxigach swoich

czarnokxisnikiem zowi y wsgardzai dnego, thes tham
yste wtichze kxigach gest rzeczono o blogoslawyonym Jo-

pie, którego bog vsty swymy chwali, o ktorim ydowie
mao abo nycz may, yze byl poganyn, anye ss sidow, ale

kv wymowyenyy a zakricziv ych movi, yze Job byl

przed zakonem, czassv moyzessa, a myeskal w Mezopota-

nigi" i t. d.

Rkopis koczy si: „Wessel si sachethne Collegium
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sgrvmadzenye, yze czcie, bog wszechmogczi tako ossobliwim

prziwilegem mylosczi nawiedzy! y dary nad ynsze sgrv-

madzenya vmylowal y nadarzil y naossoblywssy skarb

szwoy, trzi króle, pyerwiasnky zludv y ych fvndamentb

nad ynsze meyscza y czyrekwie wiborne przesia y thim

pylnyey y liepiey vwyelbyL A przetho stakich darów za-

wsze dzyki dzialay, a wyelby, a wyego pyerwiasnkach

chwalamy y slusbamy thobie ossobno danymy stakich do-

broczi wielko dostpionych chwalicz nygdy nye przesta-

way any ssie ym sluzicz srvmay. Bowiem ono chwalebne

myastho, kthore stara dawna zwano Agrippina, nynye do-

stampylo gesth gymyena, yze chwalio a wyelbilo boga

y rzeczono albo weswano gest Colno, abowiem wewsidkich

stronach wschodnych wczirekwiach, otych trzech krolech

chwale czsczi yest pyssano.—krzis naliezion.

Przes Helen swieth krzis gest nalieszion, potycb

królestwach gesczi gldala nazebranye królewskie, skth
królowie y pyelgrzimy ozlabiali miasto vstawione czaszy

dostathnymy. potym stand ss przeniesieny y dany mya-

sthv, komv gimye Ambrosia, trzykrocz nalyezione, trzy-

krocz przeniesione, wola boa gemv dane. thi chway
a wielby miasto Colno. Ze wschody slonCza nazachod slon-

cza tham ss przesly, yze trzey krolowye trzykrocz nale-

zieny, kthore chway Coonia, nygdy myeszcza nyeprzemye-

nya, any zassie ssy ssa wrocza drog gynn, chwaa kró-

lewye dla krolya nyebieskiego chowai zakon kolnyenye

wkolnye. A przetho ssie wyessiel sczsne kolno z ossobney

laski y zopatrznosczy albo sprzeyrzenya boskiego taka

slachetnymy achwalebnymy trzemy kroimy napyerwssimy

sludv y dziewicz tako slachetnymy, zebranym sgrvmadze-

nym gesthes osloboyno, skthorich wieczey nizli wssidkimy

bogaczstwamy thwymy wielbys ssie, a powsidkim swieczie

odewsitkich ludzy ossobnye yestes vmylowano, adla tych

trzech krolow, nad ynsze wssitki myastha naswieczie przes

przestanya gestes ssvkano, a vwyelbiono, a czsthokrocz

nad ynsze miasta na swieczie od krolew y od kxizth

y wszego pokolenya yzikow, al^^s doskonanya sswiatha

bendzies myanowano. Aprzetho gymviczey bozymy y onych
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trzech krolew zaslugamy, y ych slachetnymy slugamy nad

ynne myasta snamyonmy wibornymy gestesz vwielbiono

y ych slachetnych sug vczliwosczi, thes zassie powynno

ges, yzeby wdzien ssdny byoby przespieczno wlyczbie

dzialanyv.

Przytaczamy teraz odpowiedni tekst aciski:

Cum venerandissimorum trium magorum immo ve-

rius trium regum gloriosissimorum universus mudus ab

ortu sohs vsque ad occasum laudibus et meritis iam sit

plenus. Sed ortus solis prout radiis sic et ipsorum trium

regum sanctorum meritis prefulget. Nam in ipso sohs ortu

videlicet in oriente verum deum et hominem eorum mu-

neribus veris et misticis idem tres reges beati in carne vi-

ventes uesierunt et adoraverunt et primiciae gentium et

ex gentibus primicie virginum ipsum ortum sohs per fi-

dem gentium primitus dedicaverunt. In quem tamen ortum

sohs eius occasus quasi aurora valde rutilans claram au-

ram sequentem presignans iam refulget. Nam ipsum occa-

sum sohs prefati tres reges eorum rehquiis venerandis et

signis carne soluti multiphciter ornaverunt et in ipso sohs

occasu primitias suas et fidem gentium virtutibus et sig-

gnis approbaverunt. sed quia in sohs ortu quo in humanis

egerunt adhuc quam plurima in diversis hbris et locis de

ipsorum meritis actibus et gestis sint scripta, qua in oc-

casu sohs adhuc forsan fuerunt et sint incognita secun-

dum visum auditum et relatum in honorem dei ac marie

virginis eius matris gloriose ac ipsorum regum beatorum

ahqua vestro iussu sunt conscripta et ex diversis hbris in

unum redacta.

Cap. II. Materia vero istorum trium regum beatorum

ex prophecia balaam sacerdotis madian prophete gentilis

originem traxit, qui inter plurima aha prophetando sic ait»

Orietur steha ex iacob et exurget homo de israhel et do-

minabitur omnium gentium prout in veteri testamento ple-

nius continetur. De isto balaam est altricatio in oriente

inter Christianos et iudeos. Nam iudei in libris suis dicunt

balaam non prophetam sed ariolum fuisse et arte magica
et dyabohca prophetasse quapropter in scripturis ariolus et

non propheta merito debet appelari vnde libri Christiano-
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ram in oppositum dicunt et allegant quod balaam fuit

gentilis et fuit primus propheta gentium ex gentibus et

Yalde gloriose de incarnacioue et istorum trium regum ad-

ventu prophetauit. Nam si eius prophecia ex arte magica

vel dyabolica fuisset, ipsam dyabolus ad maledicendum

Israel non prohibuisset sed magis fovisset et ad hoc ipsum

promovisset sed deus magnam dilectionem et premuncio-

nem per angelum suum ipsi balaam signis demonstravit

anteuam ipsum per malum suum consilium ad iracundiam

provocavit, sed ut iam dictum est quia balaam fuit genti-

lis et primus proplieta genciura ex gentibus et non ex iu-

deis ideoue iudei balaam in libris eorum ipsum ariolum

appelant et detestantur. Eciam in iisdem libris est que-

stio de beato iob quem dominus ore suo commendavit de

qao iudei parum vel nihil observant ex quo fuit gentilis et

non ex hebreis; sed ad excusationem et paliacionem eorum

dicunt quod iob fuerit ant legem teuiporibus moysi et

habitaverit in mesopotamia etc.

Letare nobile Collegium, quod te deus tam singulari

privilegio amoris et precipuis prerogativis honoris et na-

tur donis pre cunctis collegiis preamavit et dotavit et te

in sous nobiles ministros preelegit et ordinavit et tibi spe-

cialissimum suum thesaurum tres reges primicias gentium

et virginum et earum fundamentum ab ortu solis pre aliis

locis et ecclesiis egregiis et insignibus spiritualius et mi-

rabilius destinavit et predestinavit et diligencius commen-

<iavit. vnde de his semper gracias deo age ot in eius de

suarum primiciarum laudibus et servitiis tibi specialiter

iniunctis ex his et commissis de tantis beneficiis consecu-

tis nanquam cesses vel fatigeris nec ipsis servire vere-

cunderis... Nec eciam absque presagio illa civitas gloriosa

quae ab antiquo Agrippina Yocabatur, nunc sortita est no-

men quod a colendo deum Colonia nuncupatur. Nom in

omnibus partibus orientis iu omnibus ecclesiis oratoriis

et capellis et locis in quibus istorum trium regum glorio-

sorum laus diversis litteris et linguis est scripta inter alia

que de ipsoram laudibus rithmatice vel prosaice in latino

sunt scripta prout subsequitur scriptura reperitur.
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Ca. XLVI, Ab Helena crux iiiventa, post his regnis

est intenta congregandis regibus. Inde reges peregrini or-

nant urbem Constantini, a latis temporibus. Tandem inde

sunt translati. cominendati civitati cui nomen Ambrosia.

Ter inventos ter translatos. nutu dei sibi datos, colit hos

Colonia. Ortus dedit occidenti, quod tres reges ter inYenti^

exco]unt coloniam. Nunuam locum mutaturi. nec ut olim

reversuri. sunt per viam aliam. Colunt reges propter regem.

summi regis servant legem. coloni colonie. Gaud felix co-

lonia quod ex speciali gratia et providencia divina tam
nobilissimis tribus regibus primiciis gentium et virginum

et tam nobili collegio ipsorum ministris ornaris de uibus
plus quam omnibus opibus tuis gloriaris et ubiue terra-

rum ab omnibus hominibus specialiter amaris et propter

hos ultra omnes civitates mundi et loca specialiter indesi-

neiiter uereris et veneraris et freuenter pre omnibus mundi

civitatibus regnis et locis a regibus et principibus et nobi-

libus tribubusetlinguis vsque ad fines terre nominaris. Vnde
uanto plus dei et suarum et tuarum primitiarum meritis-

et earum nobilibus ministris pre aliis mundi civitatibus et

locis insignibus et egregiis veneraris et amaris et extolleris:

tanto obligacius in dei graciarum actione et suarum et tu-

arum primiciarum et earundem nobilium ministrorum reue-

rencia viceversa teneris. Unde deum et suas et tuas pri-

micias et earundem nobiles ministros in tali et tanta reve-

rentia et gratiarum actione quod ex his in dei iudicii sis

secura in reddenda racione. Amen.

Otó z przytoczonych prób snadno oceni prac tu-

macza. Trzymajc si niewolniczo brzmienia aciskiego^

ustawa przy kocu, skraca i opuszcza, chocia moebne
i to, e zamiast inkunabuu uywa jakiego rkopisu i te-

go skrócony tekst wiernie oddawa. Zachowywa nieraz

aciskie sowa i formy, np. Collegium, Persarum i t. p.;

kto inny tumaczy i to glosami, lub obok sów polskich

dodawa inne, a Wawi'zyniec wciga je do tekstu, np.

„ariola czarnokxiesnyka, coUegium sgrvmadzenye, zapa-

trznosczy albo sprzeyrzenya" i t. p. Najznaczniejsze od-

stpstwa od tekstu drukowanego spotykamy w rozdziale
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41 (42 rkopisu), gdzie caych kilka kart z wyliczaniem

najrozmaitszych sekt wschodu opuszczono, dalej w rozdziale

45, gdzie prócz cigych drobniejszych skraca opuszczono

ustp obszerniejszy, w którym autor odzywa si do Kolo-

nii i przestrzega j o losie Nestoryanów, obrzydych bogu

i ludziom, a radzi jej naladowa upodobanych bogu Nu-

bijczyków: brak ustpu naznaczylimy kropkami w tekcie

aciskim.

W pocztkach XVI wieku posiadao jednak pimien-

nictwo polskie jeszcze drugie, niezawise od wanie omó-

wionego, tumaczenie Historyi Trzech Króli. Drugie to tu-

maczenie, trzymajce si jeszcze cilej tekstu aciskiego,

nie opuszczajce caych ustpów, np. owego o sektach wscho-

dnich, obszerniejsze wic, ni tekst Wawrzyca, odnajdu-

jemy tam, gdzie niejeden zapomniany lub zaginiony tekst

polski spoczywa, w pimiennictwie ruskim; trzy ruskie r-
kopisy zawieraj History Trzech Króli, tumaczon z pol-

skiego na jzyk biaoruski, a z biaoruskiego póniej prze-

pisywan na jzyk Wielkej Rusi.

Tumaczenie biaoruskie Historyi Trzech Króli nie

jest faktem odosobnionym: równoczenie, moe ta sama

osoba tumaczya i inne synne legendy i history budu-

jce z polskiego na jzyk cerkiewny, zapoczta tem

ruch, wymian literack, która z przerwami, w rozmai-

tym zakresie, niemal dwa wieki przetrwaa, rozszerzajc

si i na rzeczy wieckie, szczególnie historyczne, dalej na

beletrystyk, wszelkie powieci ludowe i t. p., nakoniec na

rzeczy naukowe. Co charakterystyczne, tumaczenia te naj-

dawniejsze nie zacieraj rysów wyznaniowych katolickich

oryginaów, i dziwnie wydaj si nam w szacie jzyka
cerkiewnosowiaskiego te pomniki, popstrzone racemi
polonizmami, a owiane duchem katolicyzmu. Zreszt sztuka

tumaczy biaoruskich nie wznosia si nad sztuk ich wzo-

rów, i oni zadowalali si mechanicznem przelewaniem sów
polskich na ruskie, a mieli zadanie o tyle uatwione, e
wiele z tych sów zachowywali niezmienione.

Daty, kiedy History Trzech Króli na polskie, a std
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póniej na biaoruskie przekadano, dokadniej nie ozna-

czymy; dla staroytnego wygldu rkopisu petersburskiego

odsuwali go uczeni rosyjscy na koniec jeszcze wieku XV-go,

lecz wygld moe myli; wobec faktu, e tumaczenie pol-

skie zdradza t sam manier, co tumaczenie Aleksandre-

idy, moe si nie pomylimy, jeli mu ten sam czas, t. j.

okoo r. 1500, naznaczymy (nie mówic o osobie tumacza,

która moe równie jest ta sama).

Drugie polskie tumaczenie, niezawise od zawartego

w „Sprawie Chdogiej," pochodzi moe z tego samego

czasu, byo jednak lepsze, zrozumialsze i zupeniejsze; tu-

macz zada sobie wicej pracy. Otó z tego drugiego tu-

maczenia przytaczamy króciutki wstp. Wspomnielimy, e
Jan Hildesheimczyk opisuje obszernie kocioy wschodnie,

otó o Grekach mówi on co nastpuje (odtwarzam pol-

ski tekst z ruskiego, dosownie):

„Grrecy dalej Popi greccy s onaci, a nosz dugie

wosy i nie wierz, ieby w. Duch od Ojca i Syna, pocho-

dzi, ale tylko od Ojca. Te nie wierz, ieby czyciec by
i tymi czonkami od kocioa rzymskiego s oddzieleni.

I, jeeli msz prawi chc, tedy wyrzeza z kwaszonego

chleba hosty albo opatek na cztery grani, na powice-
nie, i t hosty kad na miseczk zot albo srebrn i na

wierzch poo gwiazd, jakby panewk zgit, nakryw-

szy czystym patkiem, i po offertorium wzdejm misk z opat-

kiem i gwiazd na wierzch gowy, i z kadzielnicami i wie-

cami z wielk pilnoci, poczciwoci nios przez koció
a do otarza; tedy wszytek lud pada na ziemi na obli-

cze swoje, i to czyni na znami, poniewa trzy Króle Pana

i z darami szukali, których gwiazda a do jase prowa-

dzia i tam padszy ziemi przed Nim caowali."

Jeeli o drugiem polskiem tumaczeniu Historyi

o Trzech Królach wnioskujemy z przekadu biaoruskiego,

zastpujcego nam zaginiony tekst polski, to moemy jesz-

cze inny, ciekawszy przykad czego podobnego przytoczy.

W pierwszym tomie, str. 214—222, rozprawialimy o wier-

szu, o mierci i mistrzu Polikarpie, najciekawszym, najdra-
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styczniejszym pomniku caej dawnej (przedziejowej) poezyi

polskiej. aowalimy, e jedyny rkopis, który nam ów
dugi wiersz przechowa, uszkodzony, zakoczenia nie da-

je. I tu znowu zastpi ruskie rkopisy braki polskie.

"W trzech ruskich rkopisach XVII w. mamy bowiem do-

sowny przekad proz rusk wierszy polskich i tak moe-
my z ich sów uzupeni brak rkopisu wocawskiego! Nie

wiedziaem jeszcze o tym fakcie, gdym w tomie I o wier-

szu polskim rozprawia. e i Mk Pask na ruskie tu-

maczono, wspominalimy wyej, a i niej spotykamy si
z podobnemi tumaczeniami; mimo rónic wyznaniowych

zapucia tak literatura polska gbokie korzenie w da-

wnej ruskiej — szczególniej w pieniach i kantach, to si

odbio. Ale rzecz ta wymaga osobnego studyum, e naley,

do XVI i XVII wieku, wic jej dalej nie badamy.

Wracamy do naszego zaoenia. Jeeli z dawnych le-

gend prozaicznych urywek o w. Baeju si dochowa, to

moemy przypuci, e byo co najmniej i kilkanacie in-

nych legend polskich prozaicznych. Niemoliwem wydaje

si po prostu, eby nie istniay polskie teksty o w. Woj-

ciechu i Stanisawie , patronach krajowych najwikszych^

nie bdziemy ju tego twierdzili o piciu mczennikach

pod Kazimierzem zabitych r. 1005, lub o Wszeradzie-Grwe-

raidzie pod Nitra, dalej o w. Mikoaju, Wawrzycu i Flo-

ryanie, (którego relikwie w Krakowie posiadano), o w.
Wicie, Bartomieju, Marcinie, Jerzym (pogromcy smoka —
pogastwa). Z witych pa i panien pomijam obie z Pia-

stami spokrewnione, Elbiet turyngsk i Jadwig lsk
(glosy w ich ywotach po kazaniach aciskich bywaj tak

gste, e monaby z nich niemal tekst polski uoy), da-

lej Mary Magdalen, od powodzi wzywan, (gdy wsadzo-

na przez ydów wraz z Mart i azarzem, od którego la-

zarety nazwano, do odzi bez wiosa i agla przypyna
do Marsylii), w. Katarzyn, patronk uczcej si modzie-

y) i Magorzaty. Najbardziej popularnym by kult w.
Barbary— od wszelkich przygód j wzywano, w górach i na

morzu, nawet Rey temu czsto przywiadcza, np. w Wize-

runku, w strachu morskim „dysz drudzy pod deszczk.
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Barbarki woaj" i in!— szczególniej na Pomorzu i w Pru-

sach polskich, gdzie jej relikwie posiadano: by przecie

w Sartawicach na Pomorzu obronny zamek ksicia wi-
topeka, zbobyli go Krzyacy w dzie w. Barbary r. 1242

i zabrali do Starogrodu relikwi z gowy teje patronki

tam przechowywan; i w witem by koció w. Barba-

ry, oczywicie od czasu, kiedy witopek relikwi w. pa-

tronki w poblizkich Sartawicach zoy (std i ca wie
tak nazwano). Jest w bibliotece Ossoliskich kodeks kaza
aciskich XV wieku, z licznemi glosami polskiemi, gdzie

(nr. 821, karta 322) ca t history wypisano, jak to

gow w. Barbary przyniós „princeps Moraviae ad con-

finia Poloniae ad castrum Starowyecz—tak zamiast Sarta-

wic! — które póniej posiada rycerz imieniem Swantho-

pelca, z jego to zamku uprowadzili Krzyacy gwatem wit
gow in castrum Yeteris (nieczytelna nazwa dalej). Co
ciekawe, e z jednego witopeka pomorskiego zrobiono

dwuch, wspomniawszy z nazwiska samego ksicia Wielkiej

Morawii IX w., chocia ten ani ze w. Barbar, ani z Sar-

towicami i Pomorzem nic nie mia wspólnego. Po innych

kazaniach o witych bywaj i dziwniejsze jeszcze szcze-

góy: np. w kazaniu o w. Jerzym, napisanem r. 1453

przez Piotra Bolest z Siradza w domu Jana Nosa, opie-

kuna wszystkich ptników i duchownych, czytamy, e ce-

sarz Decius, za którego umczono naszego witego, na-

zywa si „Decianus alias Deczek, który by wieniakiem

(rusticus) de Koniusza villa prope Proszowice" (rkopis

Ossolineum nr. 824, karta 213, b). Nie tracimy nawet na-

dziei, e moe natrafimy jeszcze na lady jednej lub drugiej

legendy (nie mówimy o kazaniach polskich na cze np. w.
Bartomieja, Maryi Magdaleny lub Mikoaja, posiadamy je

przecie w zbiorkach, gnienieskim i witokrzyskim): pie-

ni piewano przecie o nich ogólnie, lecz te chyba nie

zastpoway legendy prozaicznej.

Tak przedstawia si nam, w mtnych wprawdzie i ni-

kych zarysach, zrb najdawniejszych legend polskich; do

nich zaliczylibymy i opowiadanie o w. Dorocie, tak pe-

Literat. relig. — Cz. III. ó
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ne wdziku, jedn z najpikniejszych legend: wobec licz-

nych Dorotek polskich niesposób przypuszcza, by ojciec

duchowny nie wypisa tej legendy dla której ze swych có-

rek: wypisywaliz, jak zaraz zobaczymy, inne, o wiele mniej

ciekawe i pikne.



ROZDZIA IV.

Legendy.

Lsgendy póniejsze.—Historiae Romanormn (dzieje rzymskiej.—ywot w
Aleksego i w. Eustachiusza. —ywot w. Eufraksyej.—ywot blogos. o.

Amandusa. — Wzmianka o innych legendach-apokryfach „List z nieba

zesany".

f/B.

ly\e powinno dziwi, e powaamy si midzy póniej-

si sze nieco legendy wstawi synny zbiór powieci, nie-

raz wcale nie budujcych, tak zwane „Historye rzymskie",

jak sawne niegdy, tak dzi zapomniane, uczonym chy-

ba znane. Ale by czas, kiedy kady kaznodzieja zna i uy-
wa gorliwie „historyi rzymskich", choby ju dlatego, e
do dziea nieznanego kompilatora doczy kto wcale

rycho wykad moralizujcy; poniewa za kaznodziejstwo

póniejszego redniowiecza „eKcmplami", przykadami, aneg-

dotami i ich moralizacy cigle narabiao, choby dla obu-

dzenia ciekawoci nieruchliwego, ospaego umysu trzodki

wiernej, dla przykuwania jej uwagi, rozbienej jak u dziec-

ka, dla urozmaicenia przydugich kaza — wic „Historye

rzymskie," obfitujce w anegdoty caego wiata, historycz-

ne, a najczciej fantastyczne, wschodnie, greckie, rzymskie,

redniowieczne, stay si nieodzownym niemal podrcznikiem
szczególniej takiego kaznodziei, który bez wielu zachodów
parafian chcia raczej zabawi i zaj, ni uczy. Ten stan
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dotrwa do XVI wieku. Jeszcze w dyalogu napoy prote-

stanckim p. t. „Prostych ludzi w wierze nauka" gromi

„podawca" (kolator) plebana: „wszak u niego tam Specu-

lum rychlej najdziesz Exemplorum albo dzieje Roma-
nom m, nili vetus albo novum w jego domu testamen-

tum". Widzielimy powyej, e i ks. Paterek opowiadanie

o owym poganinie, którego grób za Heleny i Kostantyna

W. otworzono, z Historiae Romanorum" wzite, w. Toma-

szowi w usta woy (chocia za tego czasów ten zbiór

moe wcale jeszcze nie istnia); drugi C3''tat jego z „histo-

ryi rzymskiej" nie odnosi si jednak do naszego zbioru,

Ale Historiae Romanorum zawieraj, oprócz anegdot i ale-

goryi, i prawdziwe legendy, np. o w. Aleksym, o w. Pla-

cydzie — Eustachiuszu i cakiem fantastyczne, jak owa,

o w. Grzegorzu—Edypie chrzecijaskim. Dzi jeszcze po-

wtarza sobie lud, zmieniwszy nazwy i t. d., exempla z Hi-

storiae Romanorum, wsiky one zupenie ^v skarbnic je-

go poda—lecz tej kwestyi nie poruszamy dalej.

Nam wystarcza, e Historiae Romanorum byy w r-
kach kadego ksidza — do dzi mamy z kilkadziesit ich

odpisów po naszych bibliotekach, pónych, przewanie

z drugiej poowy XV wieku. Przekad polski pojawi si^

o ile wiemy, wcale póno, dopiero 1540— 1550 r.; przekad

ten nie obejmowa jednak caoci zbioru (o 180 lub 150

opowiadaniach), lecz wybór ich, 39 numerów. Pierwotne

wydania z XVI i XVII wieku wyczerpaa dawna publicz-

no do szcztu; dzi odszukano u nas liczniejsze egzem-

plarze dopiero z XVIII wieku (i wyda je na nowo dr. J.

Bystro w Bibliotece pisarzów polskich Akademii krakow-

skiej, 1894 r.); polski przekad znalaz drog i na Ru^
gdzie przetumaczono wydanie krakowskie, 1663 r., (które-

go polskiego egzemplarza wcale nie posiadamy, tak, e ru-

ski przekad zastpuje nam najdawniejszy, jak dotd, polski).

Wobec faktu, e przekadu Historiae Romanorum do-

konano u nas dopiero dla druku, wcale nie powinnimy go
tutaj uwzgldnia. Ale przed kompletnym przekadem po-

jawiy si u nas przekady czciowe, wanie owych le-

gend w Historiae Romanorum zawartych i dlatego o nich
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wspominamy. ywoty w. Aleksego i w. Eustachiusza,

wydane drukiem „Szajfenberga" w Krakowie 1529 r., wy-

brano nie z Pasyonau, nie z Jakuba de Yoragine, lecz wa-
nie z Gsta Romanorum. Przytocz teraz tekst pierwszej

legendy, najdawniejszej, drukowanej polskiej (przed ywo-
tami witych Skargi, mao która si u nas pojawiaa,

np. ks. Wilkowieckiego iistorya o w. Stanisawie i o w.
Annie) i dlatego zasugujcej na przytoczenie. Powtarzam

j wedle przedruku p. Bystronia.

„Ziwoth Alexeg'0 spow^ednika".

„By ieden Senat (!) w Rzimie miecie sawnym, ijmie-

niem Eufemian: ien by wielmi bogaty, a przi Cesarskim

dworu sawn}^ Ten Eufemian by czowiek sprawiedliw}',

a w przikazaniu boim chodzcy, a welmi miosierny: ien

na kadi dzie mia zawdi trzi stoy vbogich, ktorim te

i sam sui: a god'iny d'iewite s ludmi nabonymi bra

pokarm w boiazni boe. A mia te on ijmienie Aglaes,

a ta bya iednake wole s nim. A nemaitz podu, prosili

pana boga, aby ijm pód rai datz. Y poca Aglaes: a po-

tym porodzia sina, a wezwano ijmi iego Alexi. A tego

wychowawszi vcili boiazni boe, mysltz go w cistoci cho-

watz. Potym dali go na nauk w modoci iego. A gdi

iu bdtz nauczonym, ku latom godnym prziszed: dana mu
iest panna z dworu Cesarskego za manenk. A gdi ie

pooono, tedi Alexi pocz naucatz sw oblubienic boia-

zni boe y namawia i ku chowaniu cistoci y dziewitz-

twa. Y da iey piercie zoty, rzektz: Wezmi ten pier-

cie a choway odemnie: a pan buog bd miedzi nami.

A wstawszi, y poegna sie s ni, a wziwszi nietzo pieni-

dzi, y szed w nocy do morza: a taienie wstpiwszi w okrt,

wióz sie do Laoditzke ziemie. Potym s td prziszed do

miasta Edisi, gdze by obraz pana naszego Jezu Krista,

nie cowiecima rkoma Ycinion}''. A ta prziszedszi, wszitko,

tzo mia, rozda vbogim: a oblokszi grube odzenie, siedzia

przed kocioempany Marie miedzi drugemi vbogimi, biortz
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ialmun tylko ku swemu poiwieniu: a tzo mia nazbyt,

wszitko ijnym vbogym rozda. Tedy Eufemian, ocietz iego, a-

uitz odeszcia sina swego, posia slugy swe po wszitkych

stronach, aby go pilno szukali. A gdi niektorzi;,s nich przije-

chali do miasta Edisy, a eznaitz go, dawali iemu ialmun
miedzijnymivbogimi: ale ieAlexi dobrze zna, awziwszi ial-

mun od nich, dzkowa panu bogu, rzektz: Dzkui to-

bie, miy panie, e mi z aski swee racil datz ialmun
bratz od sug swych. Potym wrociwszi sie sludzi do domu

powiadali Eufemianowi panu ijch, e go nigdzie nalestz

niemogli: Przeto matka iego od onego dnia które" Alexi,

sin iey, odszed, w welike aoci dla niego bya: a pakaa
wielmi, rzektz: W tym paczu bd zawdy trwaa, a
zasie sina mego bd miaa: A oblubienitza te iego ku

swe swiekrzi mówia: Bd ia tu s tob przebywaa, a

tim smutku iakoby garlitza trwaa, a nietzo uslisz o mym
miym oblubietzu. Potym, gdi Alexi przi onym kociele

siedmnacie lath panu bogu sutz przebywa: tedy iedne-

go czasu obraz pany marie, ien tam by w kociele, rzek

stróowi: Wwiedz tu czowieka boego, ien dostoyny iest

krolewstwa niebieskego: a duch wity odpoiwa nad nim: bo

modlitwa iego wstpnie w niebo, iakoby dym przed oblic-

nostz bo. A gdi to stró vslysza, a niewiedzia, o kto-

rymby tento obraz mówi, rzek mu zasie obraz: Tento,

ien siedzi przed kocioem, tenci iest. Tedi struo s kwa-

pienim wyszed y wwiodl go do kocioa. A gdi t saw
ludzie o nim vslyszeli: wszitcy go poczli chwalitz. Ale

Alexi, wiaruitz sie swietske chway, wyszed od td:

a wsiadszi w okrt gdi, chtzia iechatz do Tarsu Syciliy-

skego, zrzdzenia boego przipyn okrt do portu Rzim-

skego. Ubaciwszi to, AIexi mysli sam w sobie, rzektz: B-
d przebywa w domu oytza mego nieznaiomy. A gdi

w Rzimie bdtz vzrza Eufemiana, oytza swego, wy-

chodzcego z paatzu s mnóstwem sug, potkawszi go, po-

cz k niemu woatz, rzektz: Sugo bozi, racimie przijtz

piegrzima w dóm twouy, a kazi mie iwitz odrobinami

stou tweo: aby sie te pan buog raci smiowatz nad pie-

grzimem, sinem twym. Vslyszawszi to Eufemian, da mioci
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sina swego kaza go przijtz w dóm swouy: y da mu
miesce ku przebywaniu, a dawa iemu pokarm kade^ dnia

z stou swego. Y da rau sug, ien by mu slui. Tedi

Alexi zawdy by na modlitw: a tziao swe drci posti:

Ale sludzi domowi, nasmiewaitz se s nie", pluskali na bo-

tem cstokrotz: a wszakó on to zawdy pokornie cirpia.

Gdi tedy Alexi przebywa siedmnascie lath w domu oyt-

tza swego, a ybail, e sie prziblia koetz iwota iego:

prosi, aby mu dano papiru a cirnida. A gdi mu dano,

tedi hnet wszitek iwot swuoy wypisa. Y sta sie gos
z nieba w niedziel po mszi, rzektz: Podzcie ku mnie

wszitci, ktorzi pratzuiecie a obtzieni iestescie, a ia

was ochodz. A w ten czas Alexi, suga bozi, vsn w pa-

nie. Yslyszawszi ten gos, wszitcy ludzie padli na oblicze

swe. Potym wtoree sta sie gos, rzektz: Szukaycie m-
a boego, ien sie modli za Rzim. A gdi szukali a nie-

nalezli: tedy sta si zasie gos, rzektz: Szukaycie w do-

mu Eufemianowym, Tedy oni, szedszi do domu Eufemia-

nowe**, a pytali go, któryby m wity by w domu iego,

a gdzie by by. Odpowiedzia ijm Eufemian: Ja o tym nie-

wijm. Tedy ksita Archadius y Honorius s Papieem Jn-

nocenciuszem prziszli w dóm Eufemianuow y szukali, py-

taitz Eufemiana o mu switim. Ale on o nim nie wie-

dzia. Tedi suga, ien Alexemu sui, prziszedszi ku Eufe-

mianowi, rzek iemu: Panie, patrz, by to ten wity, które*

szukai, eby teto nasz pielgrzim: ien by czowiek wi-
tego iwota y wielike pokory y cirpliwosci. Yslyszawszi

to, Eufemianus szed k niemu y nalaz go vmarego: a wi-

dzia oblice iego iasne, iakoby oblie anielskie: a chtzia

wzitz list z rku iego, ale nieimog. Tedy wiszedszi, po-

wiedzia to ksitom y Papieowi. A oni, przisziedszi ku

Alexemu, rzekli iemu: Ackolimy grzeszni, ale, e mamy
motz rzdu pospolitego, przeto pustz nam list teto, aby-

my sie dowiedzieli, tzo na nim napisano. Potim Papie,

przistpiwszi, wzi list z rky (4 v) iego: a on iy hnetky pu-

ci: y kaza Papie ten list citatz przed wszitk wielko-

ci ludu. A gdi Eufemian usysza, e Alexi by sin iego,

zlk si barzo, a dla aoci pad znak na ziemi. Potym
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okrzepiwszi sie, a padszi na tziao iego, pocz wielmi pa-

katz y woatz, rzektz: O boe wszechmogcy, przeces na

mnie tako wielik aostz dopuci? O Alexi, sinu naymiley-

szi, przeces mie, oyttza swe", tak wielmi zasmuci, a boleci

y wzdichania przes tak mnogo lat zadawa? Biada mnie,

czowiekowi ndznemu: bo widz stróa staroci me iu
ymare": a ktorego ia iu pocieszenia mam ocekawatz?

Yslyszawszi to, matka iego sza te k niemu s wielik a-
ostzi, podnosztz oci swe w niebo. A gdi dla wielikosci

ludu nie moga prziytz k nie'' : zawoaa gosem wielikim,

rzektz: Dopustzcie mi, abych vzrzaa sina mego, pociesze-

nie dusze me. A prziszedszi ku tziau jego, padszi na nie,

pakaa wielmi, rzektz: O Alexi, siau móy namileyszi. wiat-

oci oczu mych, przeces na tak emiosciwy bj^: widzaes

oyttza twego y mnie matk tw, dla ciebie w aoci b-
dc, a nie opowiedziae sie nam. Sludzi twoij przelado-

wali cie, a tys cirpia. A tzaluitz iakoby anialske obli-

ce iego nie pfestaa pakatz, rzektz: Paczcie semn wszit-

cy, ktorziscie tu: bo przes siedmnascie lath miaam go

w mym domu, a nie znaam go, by mouy miy sin by.

Sludzi iego bili y pfesladowali go. Biada mnie, y któ mi

da studnic slzam mym, abych we dnie y w nocy nieopa-

kaa boleci dusze me. Bya te tam y oblubienitza Alexe-

go, która te wielmi pakaa, rzektz: O Alexi, oblubiece

muoy miy, przecesmi sie garlicy smutne nie da znatz?

Przeces bez obiawienia siebie mnie wdow zostawi? Paczcie

semn, wszitcy ludzie, bo iu oddalona iest odemnie wszit-

ka nadziel wesela, a poowitza dusze me iu vmara.

Przeto pocieszenia ijnego nie chc mietz, iedno, abych

me° oblubietza naladowaa. Vslyszawszi to, wszitcy ludzie

pakali wielmi. Potym Papie s ksity, woiwszi tziao

Alexego na mary, y nieli ie w postrzod miasta. Tedy gdi
sie ludzie dowiedzieli, e naleziono ma witego, którego

wszitko miasto szukao, wyszli wszitcy preciw ciau wi-
tego Alexego. A ktorikoli hyl chory a dotkn sie tziaa

jego, hnetkj by vzdrowion. lepi brali zrok: optani od

diabelstwa brali wybawienie: y wszitcy niemotzni kto-

rkoli chorob byli zaraeni: ktorzikoli sie jedno tziaa
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iego dotykali, zdrowi bj^wali. Widztz ty dziwy, ksita
i Papie, nosili samo tziao s. Alexe'' do grobu: A gdi nie

mogli przeydz przed welkostzi ludu, przeto kazali mietatz

zoto y strzebro, aby ludzie rzucali sie ku zotu a strzebru

a dopucili ciao doprowadzitz do grobu. Ale lud, opusci-

wszi pienidze, cisnli se wszitcy ku tziau witego Ale-

xego. A tak z wielk pratz doprowadzili tziao jego do

kostzioa witego Bonifacia, a tam byli przes siedm' dny,

chwaltz boga. Potym dali iemu Ycinitz grób kosztowny

zotem strzebrem y drogim kamienim okraszony, a w nim

pooili tziao iego s welik pocestnostzi. A vmar iest

wity Alexi lata narodzenia boego 328."

Tak wyglda najdawniejsza drukowana legenda pol-

ska, przeoona chyba ju przed r. 1529; drugiej nie przy-

taczamy (o w. Eustachiuszu). Obie byy nadzwyczaj po-

pularne, ywot Eustachego — Ostafiego przerabiali u nas

wierszem Chrociski i Jabonowski jeszcze w XVIII wie-

ku; ywot Aleksego dosta si i na Ru, mamy go we wczes-

nym rkopisie, lecz nie wedle owego tekstu polskiego z r. 1529,

tylko wedle jakiego starszego, wprost ze Zotej Legendy Ja-

kuba de Voragine (od której zreszt tekst w Gsta Roma-

norum mao co odbiega) przetumaczonego polskiego tek-

stu; zaczyna si on: ,,Swjatyj Oleksiej by syn Evfimiana,

muza preszliachetnogo rimlfanina, a u domu cesarskom

perwyj. Pered kotorym tri tysiaczi dtej stojao, kotoryi

snurami zootymi prepojasowalisia, a w rubie szolkowie oba-

czilisia" i t. d. Warto nadmieni, e do druków polskich Hi-

storyi rzymskich wzito te nasze teksty z r. 1529, prawie

bez zmian—nie tumaczono ich wic na nowo. Dawne dru-

ki bez wierszyków polecajcych nie obchodziy si, wic
wspomn, e i w wydaniu z 1529 r. one s, uczyni mia-

nowicie „ szóstowirszyk ku czytelnikowi" Jan S. (t. j. S-
decczyk w Krakowie, Maecki we ku u ksicia Albrechta

pruskiego):

Chceszli dostpie niebieskiej radoci,

Zgardzi roskoszy, ucz sie cirpliwoci.

Nie mnimaj jecha z gód potym na gody,

Pomni bogacza hojnego przygody!
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Zgardzi roskoszy, ywot Aleksego,

A cirpliwoci uczy, Eustachego.

Na kocu dzieka wysadzi si (czy ten sam J. S.?)

na inne „napominanie ku cirpliwoci":

Rad przyjmuj zawdy wszytki przeciwnoci,

Aby dostpi niebieskiej radoci.

Naladuj Dawida, króla mocnego,

A Joba, zawdy we wszem cirpliwego.

Naladuj Krysta wielkiej cirpliwoci:

No krzy twój, cirpic wszytki przeciwnoci.

I tu jednak musimy powtórzy: zasoby dawne byy
o wiele obfitsze, niby oczekiwa naleao; musiay polskie

ywoty witych kry w odpisach, jeli, jak niej zo-

baczymy, wyranie si na nie powoywano. I rzeczywicie,

coraz znachodzimy nowe, do niedawna zupenie nieznane.

Tu naley np. rkopis zatytuowany „ Poczyna si y-
wot, nabony ku czcieniu i barzo pobudzajcy ku cnotli-

wemu obcowaniu witej panny zakonnej Eufraksyej ", za-

koczony na str. 137 uwag: „Koniec tego pisma o ywo-
cie panny Eufraksyej, napisany i dokonany przez brata

Jadama we czwartek przed kwiaty (t. j. przed kwietnia

niedziel) lata Boego narodzenia 1524:" (ze zbiorów nie-

gdy Zauskiego, potem senatora Hubego, dzi u Krasiskich,

wydany przez A. Kryskiego w warszawskich Pracach Fi-

lologicznych III. 1889, str. 181—280). ywot ten przezna-

czony pewnie dla zakonnic polskich, których „brat Jadam"

móg by spowiednikiem. Dosownie on z aciny wyoony,
ale jzykiem poprawnym, atwo zrozumiaym; mia stawia

wzór zakonnicom posuszestwa, czystoci, zaparcia si sa-

mego siebie. w. Eufraksya bya córk wysokiego dostoj-

nika: „Czasu Teodozyusza cesarza, chrzecjana nanaboniej-

szego, by m niektóry w miecie cesarskiem senat (tak

dawniej, na pocztku XVI w., mawiano zamiast senator)

nawyszy, który by cesarzowi krwi przyrodzony i towa-

rzystwem zczony i jemu barzo miy, a to i by w mowie
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i w uczynku barzo mdry a dobrze cesarzowi radzcy za-

wdy, iby cesarstwo pobonie podug praw rzymskich

rzdzi we wszytkiej sprawiedliwoci". Równie wysokiego

rodu bya matka; ojciec niebawem umar, córeczka ju od

wczesnej modoci, za przykadem matki - wdowy, odma-

wiajcej ponownego zamcia ku yciu klasztornemu po-

cig czua i, gdy „opacicha" j artem wezwaa, aby w nich

zostaa, klasztoru '^rzeczywicie ju [nie opucia. Wy-
trwaa w lubach, kuszona nieraz przez wiat i czarta; uo-

sobiona mio, pokora, posuszestwo i dobro; acz z krwi

cesarskiej, najpodlejsze wykonywaa prace, morzya si go-

dem tygodniowym, nie baczya na adne cierpienia i siy

tak wyczerpaa, e rycho umara; „opacicha" miaa widze-

nie jej zgonu, ale obie, opacicha i najwierniejsza jej przy-

jacióka, stskniwszy sobie na wiecie, rycho za Eufrak-

sy podyy. Oto tre legendy, opowiedzianej ywo a na-

iwnie. Przytocz jeden rozdzia „o niektórej optanej, któ-

r dugo w klasztorze chowano":

„W tyme klasztorze bya niektóra siostra, od mo-
doci swej od ducha zego optana, któr dlatego chowano

tak dugo, iby przez m o g 1 i t w y (tak pisze stale brat

Jadam, jak my np. mówimy ostygy zamiast ostydy
i t. p.) onych panien bya wybawiona, która miaa w sobie

czarta barzo okrutnego, tako i jej rce zawdy musiano

wiza, która si te zawdy linia, zbami skrzytaa, te
barzo woaa, tak i siostry, j syszc, barzo si bay... do

której te siostry ani nie miay przystpi, a przeto, kie-

dy jej je miay da, tedy garnek uwizay na dugiej

lasce, tak, e zdaleka jej daway, i przygodzio si czsto,

i ta niewiasta, wziwszy garnek z pokarmem, zasi na

oblicze podawajcemu rzucia, albo lask uchwyciwszy, sio-

stry bia.... A wziwszy Eufraksya misk, woya w ni
warzej i partek chleba i podaa jej. Tedy ona zatego
(t. j. zatego razu, odrazu, natychmiast, dawno wyszo z uy-
wania, wyej mielimy w tem samem znaczeniu z te go)

ja zby skrzyta, a rzuciwszy si, uchwycia on misk,

chciaa j zama. Tedy pannaEufraksya, uchwyciwszy j
za rce, rzeka jej: Slubuj Bogu, i ci poo na ziemi
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a wezmó lask paniej opaciciy, tak ci ubij, i tego wi-
cej nie bdziesz dziea. Widzc Eufraksya, i przemoga
on optan, daa jej pokój wicej, a gdy si ju uspokoi-

a, ja Eufraksya do niej agodnie mówi: Sied siostro, jedz

a pij, a[nie gniewaj si; a take siada i jada i pia i uspoko-

ia si. A od onej godziny ju jej wicej je na lasce nie

podawaa., a jeli si kiedy ona optana ja gniewa albo

rzuca, tedy siostry groziy jej, rzeknc: Uspokój si, siostro,

bo jeno przyjdzie panna Eufraksya, zbij ci; a tak zate-

go si wic uspokoia".

„Czasu jednego Germana zazdrociwa (na pann Eu-

fraksy) z zazdroci wielkiej, rzeka siostrom: aby nie byo
Eufraksyej." Cig dalszy podaj w pisowni oryginau, aeby
pokaza, e w tak zwanej dawnej polszczynie—a pomnik

ten liczy sobie okoo czterystu lat — jedyn niemal trud-

no nie jzyk, nie formy, lecz pisownia stanowi. Nie mo-

emy si dosy wydziwi gadkoci tego jzyka, dowodz-
cej jasno, e wszelkie niedbae tumaczenia, z jakiemi si

wówczas, albo mao co przedtem, spotykamy, nie na karb j-
zyka, jego mniemanej szorstkoci i niewyrobienia, lecz

jedynie na karb niezrcznego albo raczej leniwego tuma-
cza ka naley, który wola mechanicznie aciskie lub

czeskie sowa polskiemi przepisywa, wierszem aciskim
po polsku oddawa; tamto byo atwiejsze i wygodniejsze.

Wic cigniemy dalej ow history nieszczsnej psy-

chopatki z ubiegych dawno czasów, kiedy kad psycho-

paty na rachunek dyaba kadziono i wedle tego leczono,

z nie o wiele gorszym skutkiem moe, ni dzisiaj, przy-

najmniej jak z losu tej nieszczliwej wnioskujemy.

,,Thedy by yvusz nyebylo zdney szyostry, ktoraby

moga dawacz yeszcz tey optaney, Za prawda weszma ya

ten pokarm a bada yey slvzyla, A wzyawsy pokarm, przy-

stpyla do optaney y rzeka yey: wszmy, szyostro, po-

karm a yecz. A ona szya zategosz rzvczyla y odzyenye

nanyey szdrapala, y starwsy ya, porzvczyla na zyemya, a

"vpadwsy nanya, yala czyalo na nyey yescz, a gdy yala wolacz.

dn sszyostr nyeszmyala gnyey przystpycz. A byezaw-

szy Jvlya do kvchney, rzeka evfraxyey. Czo rychley by-
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gay, panno evfraxya, Bocz germana od opataney yvsz rosz-

drapana, A przybyezawszy evfraxya, yala za gardo y za

rcze oplatan y wyrwaa od nyey germana , wsyst-

ka zranyona y rzeka opataney evffraxya: O nadznyczo-

a dobrze szesz to vdzyelala y zesz tak skazyla syostra

a opata: na stal slynyacz szya y zbmy szkrzytayacz^

y rzeka yey evfFraxya od tyclimyast yesy bdzyesz syo-

stram czo zego dzyeala, tydzycz ya tobye przepvus-

cza, Aye wzyawsy laska panyey opaczychy vbyaczya^

krom wselkyego mylosyerdzya a tak ona opatana vszya-

dla spokoyem.

^aho panna eoffraxya docha zego wypadzyla od oneg

opaaney nyewyasfy.

Tedy nazayvtz poranv, gdy szyostry, dokonawszy

chway bozey, wyszli skoszczyoa, Panna evfraxya zla na-

wyedzycz ona optan y vyrzala y ysz szdrapawszy

odzyenye szrzuczyla ye sszypbye: • nazyemya y szyedzyala

nanym a gnoy sbyerayacz yadla A vyrzawsy ya evfraxya

wtakyey nadzy, zapakaa rzewnye a to czo sya stao wzya-

wyla o paczysze, a szbyegwsy sya syostry naeszly ya

naga gnoy szbyeraycz y yedzacz Tliedy rzeka opaczycha

by yey dano ynsz szvknya kv odzyenyv A wzyawsy evf-

fraxya szvknya y myska z warz y szkyba cileba, podaa

yey rzeknacz wszmy szyostro a oblecz szya gy yecz,

a czemvsz sya to tak oszpaczya, Tedy ona wszyawsy on.

pokarm yadla y pyl y obleka szya, Panna evfraxya sv-

sya yey y moglya szya za ny bogv splaczem y sz wsdy-

chanyem az dowyeczora aby bya wybawyona od dvcha

zego, Poranv wszyawszy opaczycha evfraxy, rzeka yey

A czemvsz my nyeopowyedzyaa yzesz sya chczyaa mo-

glycz bogv za ta nyemoczna, Bysz my powyedzyecz yala

to, ya przeszwthpyenya moglyla bych szya bya zanya^

ktorey odpowyedzyala panna evffraxya od pvsczy my
pany moya mya matko Bo wydzczy wtakyey nadzy po-

oon, barzom szy yey roszalyla, y rzeka opaczycha evi-

fraxyey, mam czy nyeczo powyedzyecz, alye bacz by czya

szatan nyekvsyl a bysz sya wpycha nyepodnyosa, Otocz

pan CrystYS mocz dal nad dvchy zymy abysz ye wyrzv-
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czala Szlyszacz ev£fraxya posypaa gowa swoya popyolem,

y padwsy na oblycze nazyemya, zawoaa rzeknacz, y która

ya yestem nyeszczaszna y nyeczysta ysz bych zatana tako

mocznego wypdzyla, Ktoregosczye wy przesz tak dlvgy

czasz moglyaczsya nye mogy wypdzycz y rzeka yey opa-

czycha czorko myl, czyebye oczekawal ten czasz Bo wyel-

ka yesti otplata twoya wnyebye A wszethwsy panna evf-

fraxya do kosczyola pada przet otarzem mogacz sya bo-

gv yszby przesz moglytw yey raczy vsdrowycz ona nye-

wyast optana aby yey sznyeba dal wspomozenye y po-

wstawszy zszyemy, mogyacz sya lyepak sza od oney op-
taney na przykazanye opaczyciy Tedy wszystky sosztry

byezaly zanya by szya dzywoway temv czo sya myao
stacz, A przystpywsy panna evffraxya do optaney rze-

ka yey, Nyeciay czya vsdrowy pan moy, Jesvsz Crystvsz,

który czya stworzy, a zategosz znamya krzya szwyatego

vdzyeaa na yey czolye Tiedy natiyci myasti optana za-

Yoala przet wsytkymy O yako od tey szdradney y ciwa-

sy wey dzyewky mam vynycz, sszda mego w ktorem wye-

lye ati myaska, a nygt (t a k) mya wypdzycz nyemogl

A ta nyeczysta y pvgawa dzyewka wypdzycz mya clicze,

Któremu panna evffraxya rzeka: Szatanye nye yacz czye-

bye wypadzam aye pan krystvsz wsytkyego stworzenya

bog, y rzek yey szatan nye wynydacz dzyewko nyeczysta

bos neywzyala moczy od boga kv wyrzvczanyv mnye, tedy

ev£fraxya od powyedzyaa ya czyem nyeczysta yesti y
wsystkyey zlosczy pena yako y szwyatczysz a wszakosz na

przykazanye boe wynycz od tey perszony Bocz yednocz

weszm aska opaczyciy wybyya czya A gdy sya szatan

sprzeczywya, nyeciczcz wynycz Tedy evifraxya wszyala

lask opaczyciy y rzeka mv, Szatanye wynycz bo czya

zayste vbyya, Tedy yey szatan odpowyedzyal, Yako od

nyey: mam wynycz gdysz tego vdzyeacz nye mog Tie-

dy za tegosz panna evftraxya: yaa y bycz, a gdy aska

trzeczy rasz vderzya, rzeka do szatana, wynycz od stwo-

rzenya boego dvciv nyeczysty nyeciay czya wypadzy

pan Krystvsz, Szatan rzek nyemogacz wynycz od nyey

y czemv mya przesladvyesz, a gdzysz szya mam obroczycz
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Od powyedzyala mv panna evffraxya, ycz wczyemnoszczy

zewnatrzne wogyen wyeczny, wnyeskonczone maky zgoto-

wane tobye y oyczczv tvvemv szatanowy y grzesznykom

dzyelayaczem wola yego, wszystky syostry tam stay pa-

trzaycz na evffraxya, ktore nyeszmyaly blyzv przystapycz

Thedy panna evffraxya czyasko walczya ze slym dvcliem

yey sprzeczywyaczym szya y weyrzawsy w nyebo moglyla

szy rzeknacz panye Jesv Cryste nyeraczy mya w t godzy-

na poszromoczycz aby mya nyezwyczyaszyl ten szatan nye-

czysty Tedy zategosz szatan slynyacz szya a zbamy skrzy-

tayacz z wolanyem wyelkyem wyszed od oney persony A od

oney godzyny stal sya sdrow, wydzacz to syostry wyelby-

lystego boga mylego boym wszystky vyala boyasn Thedy
panna evifraxya wsyawsy ona nyewyasta vsdrowyona, omy-
a ya y obleka wodzyenye y przywyoda do opaczyciy, Te-

dy opaczycha pospov sszyostramy w wyedla ya do ko-

sczola y podzyakowaly bogv stakyego dzywv Ottegosz

czasszY panna evffraxya vpokorzya szya wj^elcze Bo krom
spanya wsystky noczy trawyla, a czay tydzyen nyevkv-

sya yako szwykla krom przestanya wszystkyem syostram

svszaczy, a ze wsystka pylnosz czya y wesolosczya wczy-

cioszczy y w pokornosczy myaskaa".

Ostatnia i najobszerniejsza ze wszystkich legend rko-
pimiennych, jakie posiadamy, to ywot ojcaAma n-

dusa; odnalaz go i wyda ks. Polkowski (1884: r.).

Rkopis ju wcale póny, z drugiej poowy XVI wieku,

jest odpisem, nie oryginaem, wic pierwowzór móg rychlej

ju w pierwszej poowie wieku powsta; jzykiem wcale

nie odbiega od wspóczesnych Paterka, Opecia, brata Ja-

dama i dlatego jeszcze o nim tu wspominamy. ywotem
ojca Amandusa wkracza mistyka niemiecka ILIY i XV w.

do Polski; cytuje si w nim synny Eccard; Henryk Suso
czyli ojciec Amandus, dominikanin, zmary r. 1365, to jeden
z najwybitniejszych jej przedstawicieli. Drugi póny (z dru-

giej poowy XVII wieku pochodzcy) przekad polski

Amandusa opiera si na tekcie aciskim Suryusza; nasz

dawniejszy opowiada o swojem pochodzeniu tak: „Ty ksigi
wiele w sobie zamykaj ywota nabonego ojca x\mandusa,
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a gdy czstki ywota ojca w. byy i tam i sam po cz-
ci, baczc to, jeden ociec, mistrz i brat Feliks Fabry
w tyme miecie, gdzie ten ociec wielebny ley, które po
miemiecku (! Miemcami powszechnie w XVI wieku

Niemców nazywano; lud to do dzisiaj czyni) zow Ulm,
zoywszy wszytki ksiki ywota jego i nauk wespoek
cudnie zoy acisk mow". Dziea Fabra aciskiego
dotd nie odszukano; zastpuje je wic na razie ten prze-

kad polski. Co on zawiera, uczy tytu: „Ty s ksigi o wie-

lebnym, od P. Boga owieconym ojcu Amandusie, które

ksigi zamykaj w sobie wiele nauk dobrych duchownych^

a osobliw daj nauk takowemu czowiekowi, który od-

stpi od P. Boga stworzyciela swego, a przysta ku stwo-

rzeniu: jako si ma zasi przywróci ku swemu pierwsze-

mu pocztku, który Bóg jest. Te jako si ma rzdzi sam
w sobie i opuszczeniu wszytkiego stworzenia. Jako ma od-

umrze wszytkim dzam, lubociam, weselu, roskoszy tego

wiata przeszego i te ciaa swego wasnego. Jako P. Boga
ma przed oczyma mie, jako aski Jego najwitszej ma
szuka a Jego w. mio jako stworzyciela i odkupiciela

swego nadewszyki rzeczy miowa. Mk Pask rozmy-

la, jako ma sam siebie w prawej pokorze podobnym uczy-

ni, cnót i ywota Pana naszego Jezu Krysta naladowa.
Jako si ma jednostajnie mie tak w mioci, jako w ao-
ci, w czynieniu i w opuszczeniu i wiele inszych czystych

nauk, które czowiekowi poczynajcemu barzo potrzebne

i poyteczne s, gdy bd pilnie rozmylany a bacznie

przeczytany. Te wszytkim roztropnym serdecznym ludziani

daj ty ksigi nauk ku poznaniu boskiej prawdy a uka-

zuj jasn drog i prost ku najwyszemu bogosawie-
stwu".

ywot polski niedokoczony, we waciw mistyk Su-

sona Amandusa nie wprowadza wic cakowicie; kilkadzie-

sit rozdziaów powicono danym biograficznym, przej-

ciom yciowym, pokusom, potwarzom, oskareniom; dalej

trapieniom i umartwianiu ciaa przez gód a najbardziej

pragnienie, przez noszenie ostrych wosienie, krzya szpil-

kowego i inne subtelnie wymylone mczarnie lub tylkO'
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niedogodnoci, aby poskromi i zabi wszelkie wiatowe
dze ciaa i duszy. Cay to skomplikowany, wyrafinowa-

ny system. Póniej rozwija si wymiana zda, pouczenia

raczej, jakich br. Amandus swoim córkom duchownym
udziela; s i wizye, rozmowy z anioami , zachwyce-

nia. Druga ksiga dopiero byaby gbsz, ale urywa

si nagle rkopis; po przemowie idzie tylko pierwszy roz-

dzia: „O rozmowie duchownej ojca w. z Chrystusem;

O rozmylaniu Mki Boej, co si dziao przed ukrzyowa-
niem i jako dusza czowiecza przez rozmylanie Mki Bo-

ej przychodzi ku serdecznej skrusze i ku askawemu odpusz-

czeniu grzechów swoich."

Pisownia rkopisu straszliwie zaniedbana; dominikan,

który to chyba tumaczy, folgowa wasnemu narzeczu,

jakby jzyka literackiego nie byo; prawda, e s liczne

omyki w odpisie, a moe i w odczytywaniu ks. Polkowskie-

go, ale i tak zastanawia nas wygld rkopisu, zarówno co

do pisowni, jak co do doboru sów i form niezwykych. Np.

ulubionym zwyczajem bywa przestawianie gosek: ksrzy-
d a zamiast skrzyda, dedy zamiast tedy, w s ga 1

1

i w zgad zamiast wzgld, ywod, skyrwszy zam.

skry wszy, rzelk zam. rzek, werdra, werdrao
i t. d. zam. wezdra it. d. i wiele podobnych dziwactw,

tem dziwniejszych, e to zreszt wyborna polszczyzna i tu-

macz jzyk zna doskonale. Jest ona zabarwiona gwarowo,

np. moglitwa zam. modlitwa, s t e c k a (cieka ), wszel-

kie kocówki na e7v zamiast ow — np. mistrzewie,
Amandusewi, kacerzewi, majewy ojcowskie
dobro, nieprzyjacielewie (ale jeszcze . Górnicki

podobnych form stale uywa), dopioro; o niektórych je-

dnak wtpi wolno, czy trafnie zapisane, np. k r z a s o za-

miast krzeso (jak u nas dawniej rzeczywicie mawia-

no), na yustrzy (na jutrzni, par razy tak zj pier-

wotnem napisano, ale s czstsze formy bez tego s)\ na-

przykad na yutrzyam, po yutrznye, stale pisze

naj (to jest nay z kresk?) zamiast na, najciekawsza

pisownia „nosówek": zku to jest zamku, zn to jest

znam, skn to jest zamkn i t. d,, dzwierzeza-
Literat. relig. — Cz. III. 6
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miast drzwi; uywa jeszcze poprawnej formy sojek
s o j k a (my mówimy mylnie soik soika); czyryenicz

nie jest rycerzem , miecznikiem ? Zapamita znaczy

mu zapomina, a pr z ep amita równie. Wspominamy
o takich drobnostkach, poniewa wanie polszczyzna pierw-

szej poowy XVI wieku, jakby samopas chodzia, przedsta-

wia w jzyku i pisowni tyle odmiennoci, e w porówna-

niu z ni dawniejsza polszczyzna, XV wieku, jednolitsz

si wydaje, jakby przy rozruszaniu owej wiekowej martwoty,

lecej dotd niby zmora nad umysowem yciem (w jzyku
narodowym), kada z dzielnic swoje sobie warowaa narze-

cze, kade niemal indywiduum z swoimi wystpowao wa-
ciwociami mowy i pisowni. Wanie pod tyra wzgldem
zasugiwaaby ta literatura, a w niej i ywot „sugi wiecz-

nej mdroci" (stay to przydomek ojca Amandusa) na ba-

czniejsze rozpatrzenie. Jaki ten jzyk bywa? — oto próbka

w pisowni oryginau: „Pan bog myal ten swyczay ku Aman-
dusewy.... tag Pan swyg (zwyk!) ygracz s oyczem A
córki yego bytay (pytay) go... czorki moye myele (tak

stale pisze) yusz dobrze przes putrzeczy nyedzelye yakom
nyebyl vdraczon, yest czy to naprzeczywko memu swycza-

yevy, boy szye myely corky ysze mye Bog przepamyetal"

i t. d., i t. d.. Wyrazy klasztorne brzmi tu szkapulerz,
infirmerja it. d.; kubek konwentsky; konwierzsz
(brat laik) i t. d.; dzbanyszek blizu i t. d. Wartoby wanie
ten pomnik, mieszajcy stare i nowe formy dziwacznie, do-

kadniej rozpatrzy.

Do tych legend i apokryfów moglibymy przyczy
wydawane osobno, ksieczki z czciami Pisma w. np. ta-

k „Istory o w. Józefie" (1530 i 1540 r. wydan), zawie-

rajc nietylko ustpy z Grenesis, lecz i ów dodatek apo-

kryficzny o tem, jak si Józef z pann Aseneco oeni, (go-

dn bowiem bya jego córka Tutyfarusa, unikajca m-
czyzn innych), nie chcia jej jako poganki Józef pocaowa,,

pókiby prawej nie przyja wiary. Ale „Józefa" wyprze-

dzi taki np. „Ecclesiastes xygi Salomonowe, które pol-

skim wykadem kaznodzieyskie mianujemy" — ksieczka,,

bardzo ciekawa (unikat jej w bibliotece Dzieduszyckich);
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poprzedzia ona „Opeci a". Najciekawsze w niej przedmowa do
ochmistrza Bony, Mik. Wolskiego, kasztelana sochaczew-

skiego, gdzie mu „Jeronim Wietor impresor sub i uko-
n powieda" i rzecz wywodzi: „malukie' kamyki widamy,
cenniejsze ni cae skay, tak i z ksigami bywa, to gdym
jest sobie rozmyla, wpady mi s na myl owe ksigi

Salomonowe"; wyda je po acinie, ale tak mu si podobay,
e si postara, „aeby na mow sawnego tego ludu pol-

skiego przez Jeronima z "Wielunia, drub (t. j. nosz-
cego to samo imi chrzestne) mojego byy przeoony z a-
ciny w polskie". Uczyniono to z wielkim trudem, a tak wic
te ksigi teraz tymi literami nowymi, piknymi, niedawno
w niemieckich krainach wynalezionymi „a z wielkim na-

kadem i z prac, te nad fortun moje, do mnie przy-

wiezionymi
, i innych wiele liter i punktów , których

temu jzykowi potrzeba byo, przyczyniwszy, imprymo-
wany a okraszony byy". Nastpuje pitnacie kart tego

tamaczenia, na którem jzyk t. j. wzór czeski ladów swych
nie zatar, np. w zdaniach takich: baznów tych jest bez

czy a, rybników (stawów, sadzawek), piewaki i s p i e-

w a k i n i e, czas umrzenia (w rozdziale 12: roztuczeje

kobyka a rozprósz si kapary) i t. d. . Na odwrocie 15 kar-

ty „proza do czciciela a wiernego tej sawnej korony pol-

skiej przyjaciela" — ale ta proza, wedle pierwotnego tego

sowa znaczenia, rymowana miejscami (ju i przedmowa
rymowana proz si zaczynaa: czstokro brya niewielka

zota [aczkolwiek ma ma róno od bota, wszake prze-

paca grody zamki miele] i ziemskiego imienia wiele): „Nie-

ma sie temu dny dziwowa, ani nas w tym winowa, i
ty ksigi ku porozumieniu s trudne i owszem barzo rozu-

mne. Bowiem owszejki z Ducha witego s pisany przez

króla Salomona mdrego", najmdrszego po Chrystusie; na

ley je wykada duchownie, „nie prostym telko szermem".
Mimo ich trudnoci przeoylimy je, „dlatego pewno, ja-

koby wdy polskie ksigi byy, aeby si Polacy w m-
droci mnoyli. Gdy zaiste wszytcy ini narodowie, Wo-
chowie, Niemcy, Czechowie, swoje biblie maj a w m-
droci niewymownie si kochaj", a te aby Polacy przez
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nie atwiejszy przystp do aciny mieli i midzy sob si

wiczyli teraz bd chwaa „dworzanom raju niebieskie-

go i najchwalebniejszej Annie" i t. d. (Wybijano w Kra-

kowie przez Jeronima Wietora jego wasnym nakadem
w czci i chwale Boga wszechmogcego a wiernym chrze-

cijanom i t. d. lata 1522). Na odwrocie 16 karty takie

znajdujemy wiersze:

Cnota jest wielka okrasa czowieka kadego,

Która ma by waona nad skarby wiata tego.

Ta czyni czowieka nad ine przeoonego
I po mierci przez wszytkie wieki czyni pamitnego.

Nastpuje herb Wolskich, a pod nim znowu wiersz na

herb:

Rycerze herby maj, które im dla cnot dawj
Królowie i po mierci ony pamitne dziaaj.

Jako o mocne zwierz jest nad ine zwierzta

Tako ten naród (Wolskich) mocny jest nad ine pa-

[nita.

Zatrzymalimy si tak dugo przy owej ksi:<:eczce, po-

niewa to drugi polski druk, wyprzedzajcy wanie y-
wot Chrystusów Opecia. Innych równie obszernie ju nie

przytoczymy, gdy nie nale do naszego tematu, wykra-

czaj po za „rednie" wieki, a jest ich wicej: obok Eccle-

siastesa i Józefa np. Tob ia s z (zr. 1539 i 1545, 14 rozdzia-

ów biblijnych, z dodaniem modlitwy w drog i maeskiej);
Ksigi Jezusa Syracha i i.; czstki Ewangelii znajdujemy

w ksieczce z r. 1516(1 rozdzia Ewangelii w. Jana) i w ,, Epi-

stoa, albo list Rabi Samuela yda ku drugiemu rabi Isaako-

"wi ydowi posany, e Jezus Nazaraski prawdziwym jest

Mesyaszem i wszego wiata zbawicielem a ie ydowie pró-

no inego Mesyasza oczekawaj. Ksiki wszem krzecjanom

barzo uyteczne" (1538 r. ; tekst hiszpana Alfonsa rednio-

wieczny monaby równie apokryficznym nazwa; Czesi ma-

j go po czesku w licznych drukach 1528, 1574 i t.d. i w r-
kopisie XV wieku); s ruskie jego przekady it. d.: tu doda
Ungler 12 rozdzia . Jana (np. ninie ksi wiata tego
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wyrzucono bdzie wen i t. d. ). Zupenie do apokryfów
naley tumaczenie synnej historyi Adae et Evae o yciu
i Icajaniu si ich po wygnaniu z raju, jak czart im prze-

szkadza, o mierci Adama i gazce drzewa rajskiego, Dizy-

niesionej przez Seta i t. d.; ale tumaczenie krakowczyka
Puszmana równie po za granice szkiców tych wychodzi.

Za to cakiem jeszcze do redniowiecza naley „Epi-

stoa manu Dei scripta", i dlatego ni ten rozdzia zako-
czymy. Wcign j r. 1521 do swego rkopisu Micha
z Krobina, kleryk poznaski, najpierw w Kowalu na Kuja-

wach bakaarz, póniej tame prepozyt u w. Doroty; tre
rkopisu mieszczcego i Gsta Romanorum, ukada on mi-
dzy r. 1501 a 1521 r. List ten rk Bo, literami zotemi
pisany, z nieba zesany, wiszcy cudownie, dzi jeszcze mir
dzy ludem si tua i coraz go drukuj, „list niebieski",

„rzjT^mski" i t. d., szwabachem i acink, króciej i obszerniej,

poprawniej i z haniebnymi bdami (np. w piuskiem wydawni-

ctwie „Klucz do barzo wanych tajemnic"). „List" ten w XVI
wieku bardzo by znany i ceniony: przytacza go np. Jerlicz

w swoim latopiscu, wedle tekstu z r. 1599 (List P. Jezusa

Nazareskiego króla Juckiego, ,,znaleziony w ziemi br^ta-

skiej na górze oliwnej przed obrazem w. archanioa Mi-

chaa zawieszony" — druki pruskie robi z tego: na górze

dbowej w Beytanii), w dyalogu znanym „Albertusa z woj-

ny" (1590 r., moe po raz pierwszy wydanym, dalej 1596

roku i t. d.). Albertus chwali si, e ma ów „list, który by pi-

sa litery zotymi palcem Boym". Natrzsali si z niego pol-

scy protestanci; tak np. ów anonim—dworzanin, pisujcy mi-
dzy r. 1560 a 1570, dug mu fraszk powici (nr. 83, wier-

szy liczc, w wydaniu p. J. Chrzanowskiego): O indulcie

papieskim:

Lew papie indult tak swój by zaleci:...

Od zej przygody przezpieczyen by kady,

Ju si móg nie ba ognia, moru, wody,

Nigdy go adne nie potkay szkody.

By kto mia grzechów jak licia na drzewie

Abo ile jest wszystkich gwiazd na niebie,
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Ile w gbokiem morzu piasku bywa,

Albo jak wiele ziemia trawy miewa,

Tak one grzechy byy odpuszczone

A przez ten indult byway zgadzone.

Ten by w brytaskiej ziemi naleziony

A przez witego ojca powicony.
Wszytek by zotem pismem napisany,

Od Boga z nieba na ten wiat zesany.

Niejeden ci si tam ku niemu spieszy,

Lecz widzie niemóg, na czem si zawiesi.

Ktoby go mia tkn, kadego si chroni,

Przepisa tych sów adnemu nie broni.

Kasper, Malcher i Baltazer ci wici
Byli wszyscy trzej w ten indult przyjci.

A krzyyki je zewszd przegrodzono,

witego Jana o pomoc proszono,

Czas Panny Maryej przy kocu wspomniano,

Tym samym sowem wszytko zawizano.

Wtrcono te tam przykazanie Boe,
A zminka pilna bya o nieszporze.

I w fraszce 85 wraca do tego „indultu": chop go

mia i nie ba si o dóm, gdy si w kominie zajo, pe-

wny e za tym indultem szkody od ognia nie wemie;
którzy si boj niechaje ci gasz, ja si nie rusz. I mu-
sieli „panowie" sami gasi, by wikszej szkody nie byo.

Otó ten indult zgadza si miejscami dosownie z na-

sz „Epistoa" z r. 1521: to
,,
przykazanie wisi a dny

czowiek nie wie na czym wisi a który czowiek chce si

jej dotkn, tedy od niego odstpi a który chce j prze-

pisa, tedy si sama (t. j. tablica) przybliy". S tu dalej

przykazania z dziewiciorga; dalej:
,,
jeszcze wam przykazu-

je przez usta Matki mojej Maryej i przez gow Matki

mojej Maryej, przez gow witego Jana Chrzciciela...,

który czowiek wiele grzechów udziea jako wody i pia-

sku w morzu , i na polu trawy i licia na drzewie,
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bdzie z' tych rozdrzeszon (dawniejsza forma roz-

rzeszy tyle co roz - wiza, d wsunite jak wz-d -ra-

da i t. p., z rozdrzeszy, mylnie rozgrzeszy uro-

biono)... który t episto ma przy sobie albo w domu
swoim, niepotka tego adna woda ani ogie moe szkodzi."

Widzimy jednak, e autor fraszek mia odpis nieco

odmienny; w naszym tekcie niema przecie mowy o nie-

szporach, o papieu Lwie (Leonie), o trzech królach. Kr-
y wic ten „List" w rónicych si odpisach; u Jerli-

cza np. zaczyna si tak: ,,Te sowa Boe wite, na ten

wiat zesane od samego Boga Lwowi papieowi, a Lew
papie posa bratu swemu królowi naprzeciwko nieprzyja-

cioom onego. I ten list tak moc ma, gdy onego kto czy-

ta albo onego sucha" i t. d. Ten to list przetumaczono

na ruskie ju w XVII wieku i do dzi kry on midzy
ludem ruskim (wydano naprzykad nowy jego tekst 1881

roku w uczonej publikacyi). Dawny odpis z XVIII wieku

tak si zaczyna: ,,Sowo o listie, kako zosta od Hospoda

Boga Leonowi Joannu papeu a pape posa bratu ko-

rcie Sawie (Karolu jest omyk w odpisie nowym), ostaw-

szy protiw neprijatella swojego. A tot list takuju siu

imiejet, kto jego stanet czytat iii susza, i ja tomu gre-

chi jego odpuszczu za wsiakim proczytaniem i nikakija

spony jemu nebudet i nikakowa za w tom domu, w ko-

torom tot list leyt i nebudet na nego ni og, ni nemocz

i nikaje zo". Koczy: „Hospod wasz Isus Christos az wam
zapowiedaju, daby de swiatyj nedelnyj cztili i ninie

w nedielu niczego ne dieali i korenija nikakowa w goro-

diech ne kopali" (ebycie nie robili dnia niedzielnego

w ogrodziech, czytamy w tekcie 1521 r.). Gówna
waga listu, nakaz czczenia niedzieli: ibycie sobotnego

dnia nie robili wiele dla mojej Matki Maryej a dnia nie-

dzielnego poranu wszelki czowiek stary i mody szed do

kocioa... dnia tego nie macie nic czyni... waszego obli-

cza ebycie nie bielili (! to do pa pije). Z tymi zakaza-

mi poczone nauki (z Dziesiciorga) i obietnice wszelkich

ask. Historya tego „listu", skd on wyszed, jak si po wie-
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Uczony jezuita belgijski dowiód, e rozszed on si drog

wrcz przeciwn od innych apokryfów; gdy "te bowiem

stale [ze wschodu na zachód d, list z zachodu na

wschód trafi, lecz blisze szczegóy tu ju nie nale.



ROZDZIA V.

Szczegóy liturgii i naboestwa — Reguy

zakonne.

Modlitwy gówne.—Spowied powszechna. — Kanon Mszy w.. Wigilie za

umare ludzie.—Modlitwy Wacawa.—Reguy zakonne, lisieczlja tercyar-

ska i inne.

m
fzyk liturgiczny w Kociele katolickim jest aciski —

o ile jzyk narodowy uwzgldniano, w jakich okolicz-

nociach, odkd, nie nasz to rzecz przedstawia, odsya-

my po to do piknego studyum ks. prof. J. Fia ka, dru-

kowanym w Pamitniku literackim (Lwów 1903 r. i w od-

bitce). Nas zajm same teksty, nalece do najdawniej-

szych pomników jzyka polskiego w ogóle; przytem terminu

„liturgiczny" uywamy dla krótkoci, w najszerszem rozu-

mieniu, wic i to, co w obrbie liturgii, suby boej, do

katechezy, do nauczania ludowego naleao.

A wic w pierwszym rzdzie modlitwy gówne, pa-
cierz — tak ju w XA^ wieku nazywany, lecz XII czy

XI wieku sowo to siga; pozdrowienie i skad apostol-

ski. eby w dawniejsze nie wchodzi czasy, w XIII wieku

wymagano od ksiy, by w niedziele i wita zamiast ka-

zania, „po Ewangelii otwarcie gosili w mowie rodzinnej

pacierz i skad apostolski— albo co najmniej pacierz po a-

cinie a skad apostolski po polsku", poniewa spotykaem
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"W dyecezyach ludzi stuletnich, nieumiejcych wcale powie-

dzie, w coby wierzyli" prawi legat papieski, Jakub arcy-

dyakou leodyjski, na synodzie wrocawskim 1248 r. a ar-

cybiskup Jakub winka w konstytucyi z r. 1285 nakazu-

je, aby wszyscy ksia co niedziel podczas Mszy w. skad

i pacierz i pozdrowienie M. B., po odpiewaniu skadu, lu-

dowi po polsku miasto kazania wykadali i wita oznaj-

miali. Pochodz wic nasze teksty owych trzech modlitw

najpóniej z XIII wieku i wyprzedzaj Bogurodzic, sta-

nowi wic pierwszy co do czasu pomnik jzykowy, a po-

niewa jzyk kocielny by bardzo konserwatywny, wic
i w XIV i XV wieku, gdy dopiero z tych pónych cza-

sów dochodz nas teksty same, owo brzmienie pierwotne

chyba si nie wiele zmienio.

Od dawna wic uznano u nas donioso tych zabyt-

ków i ju 1826 r. wyda bibliotekarz krakowski, I. S.

Bandtke, ksieczk osobn p. t. „Oycze nasz modlitwa

z rozmaitych rkopismów i druków storoytnych w jzyku
polskim i innych dyalektach sowiaskich", gdzie tekst pa-

cierza polskiego 16 razy powtórzy. Najstarszy pochodzi

z rkopisu wrocawskiego 1460 roku, drugi z najstarszego

druku wrocawskiego 1475 roku. i t. d. My dzi posiada-

damy starsze odpisy—mylnie jednak twierdz, jakoby naj-

starszy pochodzi ju z roku 1375: rkopis jagielloski, za-

wierajcy kompendyum teologiczne w. Tomasza, datuje

wprawdzie z tego roku, ale dodane na kocu (po niemiecku

i polsku) modlitwy dopisano znacznie póniej, dopiero

w pierwszym lub nawet i drugim dziesitku XV wieku.

I to byo tylko odpisem dawniejszego tekstu, czego zaraz

omyka dowodzi: Otcze nas gensech na nebesech,

j e n e c h zamiast j e n e , bo odbiego oko pisarza do

nastpnego niebiesiech, oswantcz se wtneme ró-

wnie pomylone. Z r. 1407 ma pochodzi tekst nastpny:

,,Otcze nas, yenze yes na nebesich, osswin (!) sche fthe (!)

ymi (brak drugiej proby!), buncz thwa wola yako na ne-

be tako na zemi, schlib (!) naschs poifseydni day nam czy
a odpuschy nam nasche vini, yako mi odpuscami nasch-

schim vinovaczschom, ne voczy nas na pokuszene, alle
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zbawy nas odeslego Amen", ów wrocawski tekst r. 1460

taki sam, ma tylko „przycz twe krvlestwo", chleb „wsche-

dny" i dzysch, i pochodzi z dawnego róda, jak „nosów-

ki" jego dowodz.
Tekst modlitw gównych zatrzyma nas jeszcze na

chwil, poniewa do niego odnosi si najdawniejsza próbka

filologii polskiej, jak znamy. Mianowicie w staroytnym
rkopisie jagielloskim (nr. 1297) dodaa póniejsza rka,
ale zawsze jeszcze do pierwszej poowy XV wieku nale-
ca, uwagi krytyczne, co do polskiego tekstu tych modlitw,

poniej wypisanych. Tumaczymy je na polskie: aciskie q u i

jeli wzgldnie si kadzie, znaczy jene a nie który (to

byo niegdy pytajnem); monaby powiedzie w niebie -

s i e c h, ale odpowiedniej brzmi na niebiesiech; owie
si lub wito bd, to jest tryb rozkazujcy, nie y-
czcy, wic odpowiedniej mówi owieci si (tu si au-

tor pomyli, owieci jest tylko peniejsza, owie krót-

sza forma rozkanika; jemu przywidywaa si i 3 indicat.

owieci); imi twe itwe imi nie róni si, gdyby
si bowiem niewolniczo trzyma aciskiego szyku, nalea-
oby powiedzie: nie nas wodzi i t. d. Odpowiedniej te
wykada si aciskie i n przez polskie n <?, nili przez w (ale

w interpretacyi, t. j. przy czytaniu autorów i t. d., naley
in przez w tumaczy). Nakoniec nie naley pisma wyka-
da zbyt wedle ducha jzykowego, bo wtedy powiedzieli-

bymy: chleba naszego szwedniego (ale po acinie

panem i t. d., a wic chleb nasz wszdzie i t. d.), w nie-

wiastach (zamiast miedzy niewiastami), jen sipo-
cz z Ducha w. (zamiast Duchem witym): ta

zasada, i susznie, nie utrzymaa si.

Przytaczamy teksty trzech modlitw,^pacierz wedle wa-
nie wyraonych zasad, Ave bez kocowej proby, dodawanej
póniej, i Credo ^ rozdzielono zwyczajem redniowiecznym
midzy 12 apostoów; czas zapisania mona oznaczy okoo
r. 1440.

„Oczcze nasz ienze ies na nyebyesech. Oswcisy ymy
twe przidzi twe crolewstwo. Bd twa volya iako na nye-

bye tako y na zyemi. Chleb nasz wsedni day nam dzisa

y odpuscy nam nasze vini iako y mi odpusczami naszim
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vmowaccom y newodzi nas wpokuszenye. Alye nas sbaw

odeslego".

„Sdrova maria miloscy pena bog stob Blogoslawyona

ty medzi nyewyastami esz blogoslawyony owocz ziuota

twego".

„Wyerz wbog occa wsemogcego stworzicyelya nye-

ba y zemye (Petrus) y wiezu crista sina iego iedinego pana

naszego (Andreas) yen sya pocz duchem switim naro-

dzi! sya z marie dzeuice (Johannes) vmczon pod ponskim

pilatem vcrziszowan vmarl y pogrzebyon (Jacobus a*^*") st-

pi do pyekla trzyecego dnya zmartwich wsta (Philippus)

wstpi na nyebyosa sdzi na prauici boga occa wsemo-

gcego (Jacobus b"*") odidze przidzie sdzie sziwich y mar-

twich (Thomas), wyerza wducia swtego (Bartholomeus)

swt cirkew crzesciansk, switich obcowanye (Matheus)

odpuszczenj^e grzechom (Simon) cyae zmartwieli wstanye

(Tadeus) y wekui ziwot (Mathias)".

Nadmieniamy, e tekst tych moditw znacznie si zga-

dza z tekstem, jaki przedrukowa Leewel Ksig (biblio-

graficznych I 39 i 40) z nieznanego nam rkopisu. On go

nazywa rkopisem Jana Sylwana Poaka i naznacza mu
czas okoo r. 1400; bdzie to odpis jaki ze znanych nam
ju dzie, z Linea abo z Exemplar, na okadce wpisany

tekst moditw, ortografi na ata 1430 — 1450 wskazujcy.

W credo a'"' i b-"' znacz maior i minor.

Nadmieniamy, e w Pozdrowieniach anielskich XV"

w. brak zawsze dodawanej póniej proby; pierwszy raz

spotykamy si z ni na okadce pergaminowej traktatu Mi-

koaja Pszczóki z Bonia (druku strasburskiego 1487 r., w bi-

bliotece Czartoryskich); tu brzmi ona, zapisana moe na po-

cztku XVI wielcu; „wita Marya, matuchno boa nasod-

sza, módl sie za nami za grzesznymi ninie i czasu mier-

ci naszej. Amen." Dziesiciorga nie przytaczamy, poniewa
prawiono je i uczono si nie w prozaicznej, ale w for-

mie wierszowanej, krótszej lub duszej, o której w I to-

mie mówilimy. Skad apostolski, jak go przytoczylimy,

naley do najstarszych tekstów; mniemany z roku 1375

(waciwie okoo 1415 r.). Róni si on nieraz tylko szykiem

sów, formami t w o r z y c i e 1 a zamiast stworzyciela,
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krzyowa zamiast ukrzyowan, grzechów roz-

drzeszenie (wyej mówilimy o tem sowie) zamiast

odpuszczenie grzechom, szed zamiast stpi
(dopieka), skandze przyjdze sandzicz ziwe it. d.

zamiast odjde przyjdzie sdzi ywych i t. d.

Póniejsze nieco teksty (np. krakowski z rkopisu nr. 1299)

dodaj ju wszechmogcy zamiast wszemogcy,
wierz w Boga zamiast dawniejszego W Bóg, zastpuj
obcowanie pospólstwem it. d. Wpywów czeskich

w pierwotnym przekadzie wcale nie dostrzegamy; wyra-
ne zachodz w tekstach lskich.

Arcybiskup winka nakazuje po wygoszeniu owych

modlitw, po wytumaczeniu lekcyi i ewangelii, odmawianie

formuy spowiedzi powszechnej, któr lud ma za kapanem
powtarza, „Kaj si Bogu" i t. d. wic i jej tekst do XIII

wieku odnie jeszcze naley. redniowiecznej formuy
spowiedniczej (confessio generalis) posiadamy kilka teks-

tów, krótszych i duszych, starszych i modszych; mod-
sze tumacz cay wstp do kazania, proby nastpne za

koció i t. d.; starsze daj tylko tekst samej Spowiedzi.

Do kaza gnienieskich np. dodano tak bardzo obszer-

n formu kaznodziejsk z drugiej poowy XV wieku (pra-

wion w kociele w. Jakuba— gdzie? — przez ksidza, co

z ubogiego wyszed stanu, gdy poleca przy kocu „a-

skam waszym dobrodzieje swoje, którychem te jamuny
poywa jeszcze z lat moich modych"). Tu umieszczam inn,

znacznie starsz, wpisan na okadce (i nieco zniszczon),

rkopisu jagielloskiego nr. 1299, pomijajc cay obszerny

wstp aciski do kazania, wezwanie Maryi do pomocy,

modlitwy za papiea i króla, za zmarych i ywych, za nas

samych („bo napisano stoi: kochaj tak aby i sobie by
miym przyjacielem") a teraz mówcie za mn:

„My grzeszni ludze szpowadamiszO bogw naszemw

milemw szthworziczelowi yothqu(piczelowi) naszich wszech

grzechów czszoszmiszO gych dopwszczili od naszego poro-

dzena asz do dzisza ddna, iszeszmi szgrzeszili wpOczi szmi-

szloch sziwotha naszego, widzenim, szliszenim, dothikanym,

powonenim, wuszenim: thego nam szal ythegoszO kayem.
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Szpowadami szO bogw naszemw mylemw yszeszmi szgrze-

szili szedmO szmerthnimi grzechi, pysznoszczO, lakomsz-

thwem, neczist(oszczO) naszego ziwotha, gnewem, szwarem^

szaszroszczO, obloyszthwem, leniwszthwem qubozey szlusz-

be: thego nam zal ythegoszO kayem, Szpowadami szO bo-

gw naszemw milemw yszeszmi szgrzeszili napel(nenim)

(na boku: yszeszmi nepelnili) szeszczora miloszerrda (nad

r z) boego, yszeszmi cznego nenakarmili nenapoyli ke-

dismi (nad tem neprziodal) tbego dostatek mely, nemocz-

nego nenawedzili, szmOthnego newczeszili, yOthego szyOcz-

sztliwa newiq(upili), podrosznika nanocz nepolozili any ye-

mu drogy newkazali, wmarlego dogrobw ne(odpro)wadzili

zadayOszczO thakim szthwrzenim yaconasz mili panbog

sztworzil na szwe szwOthe oblicze: thego nam zal y the-

goszO kayemi. SzpowadamiszO bogw naszemw milemw
yszeszmi szgrzeszili wedwnaczcze czloncow chrzeszczian-

szkey wary, yszeszmi negdj'' wney (w<)th)peli" (reszta karty

odcita).

Na boku okadki dodano pismem tem samem, ale

niemal ju cakiem startem: „SzpowadamiszO bogw nasze-

mw milemw yszeszmi szgrzeszili drzewOczorim grzechem

opczim, yszeszmi szOdzili wdowi neprzestawali (?)

•wnaszich grzeszech: thego nam zal ythegoszO kayem "

„Proszimi czebe napirwe by nam... othpuszczene grze-

chom wmilego Jhesu... nakloncze wasza szercza umilemu
bogw acwmne wasze gowi. (Pomodliwszy si:) Proszilczem

zawasz miego panaboga by wam raczil bicz miloszcziw

y othpuszczicz wasze grzechi.

„Dosluchawszi bozey szluszbi othpoczthka dopoze-

gnana... thy odpusthy racz wam dacz miy pan bog, wa-

szim duszam naszbawene a grzechom napothpene".

Nieco moe starszy tekst widzimy w owym domnie-

manym odpisie z r. 1375. Rónica najwiksza w uywaniu
liczby pojedynczej (tak i w formule gnienieskiej), za-

miast mnogiej naszego tekstu. Dla porównania—wszystkoó

to przecie najdawniejsze naszego jzyka zabytki i sdzi-

woci swoj czcigodne, rówie.niki Bogurodzicy — przyta-

czam pocztek i kilka ustpów:
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„Ja gresni czlowek kaio se occzu y mile Marie mat-

cze boe y wsem swantym y tobe otcze duchowni mich

wszech grzechów, czom se gich dopusczil ot mego poro-

dzena a do dziszeszego dna mO pOczO rozumu: werrze-

nym, shssenym, vkussenym, pomyslenym, przemowenym

(! brak wic dwu zmysów)— iacom co czOsto zgrzessil, te-

go mi dzissa zal ot mego pranego sercza y tego sse kai(>.

(Opuszczam siedm smiertnych grzechów, dalej:) KaiO sse

tez, izesm ne popelnal sesczora miloszerdza twórcza me-

go, vbogego cznego ne nakarmi any napogi, pustego

ne obozil (po acinie: recoligere hospitem) nagego na

prziodzal, iotego ne wczessil (ma by redimere, otkupi),

nemocznego ne nauedzi, martwego do grobu ne przipro-

wadzil. Yacosm to czOsto omudzil, tego mi zal. Seuntur
Decem precepta: KaiO sse tez, izesm przestOpi dzessOn-

czorO bozO kazn, te yesm nigdi ne popeni ya, co mi moy
tforzecz kaza, mego miego gozpodzina ot mego szercza

ne mioua, yego swOte móky ne opaka, yego swantich

pOczi ran ne opaka, zwantogo wernego boego czaa do-

stoyne ne przimoual, mego otcza y me maczerze ne czil,

czOstom si ne gneua mich grzechów, czosm sse gich do-

pusczil. Tego mi zal y tego sse kaiO, y prossO twórcza

wssemoganczego w troci iedinego, y mili matki boe, y
wsech swantich, y czebe occze duchowni, bi me raczil ros-

drzessicz mich wsech grzechów wadomich y neuadomich^

Amen"'.

Mszau, rytuau, agendy, brewiarzów, rubrycel, wia-

tyków i t. d. nikt naturalnie nie tumaczy: ksia i a-
kowstwo oryginaami aciskimi jedynie si posugiwali i na

nich si modlili. Mimo to, czci i z mszau i z agendy

i z brewiarzy nieraz wczenie ulegay przekadom.

I tak Kanon Mszy w., owe modlitwy, które ka-

pan na Sanctus cicho odmawia, przetumaczono na polskie

najpóniej na pocztku XV wieku, moe jeszcze w XIV
i mamy liczne jego odpisy, pi do szeciu, wszystkie z XV
wieku, a niektóre z pocztków tego. Ale to nie tumacze-

nie, to dosowne przelanie sów aciskich na polskie, bez

wzgldu na sens i na wymagania jzyka polskiego; popro-
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stu wpisywano midzy aciskie sowa polskie (albo i kilka

wierszy do wyboru) ponad aciskie. W najdawniejszym

takim Kanonie tylko niektóre sowa powypisywano po pol-

sku; w innych, np. z r. 1424, tekst aciski wyoono zu-

penie. Pierwotn wersy przekadu polskiego zatrzymano

dugo niezmienion (prócz zmiany samej pisowni); dopiero

okoo poowy wieku zastpiono j now wersy. Oto np.

pocztek wedle jednego (niedatowanego) rkopisu. Musimy
i acin przytoczy, bo bez niej polszczyzny nie mona
zrozumie:

Czebye tegodla milos-

cziwschi occze presz J.

Chr. syna thwego pana na-

sego naboszny modlimyscha

ythesz prosimi aby przye-

mnye malby y przeegna-

ny tho danye thy dary thy

swanthe obyathy nyezwru-

sonye napirwsze chszotho-

bye obathuyem za pospól-

stwo crzescianyska thvyci

wernici pospólstwo vpo-

coycz, strzedz , slonczycz

y sprauicz raczy wszemu
ocrozenyy zemszkemu po-

spou szluga tvim papezem

naszym syarcziscupem... sze-

wszemy wernimy ythesz

chrzesciankyey ythesz apo-

stolszky vary slugamy.

Z tego tumaczenia notuj tylko dawne: orthodosus=

prawy (ju w najstarszym odpisie „Kanonu" tak); a po-

wtóre jeli Warszawianie dzi wszystko „szykuj", to

mog si powoa na tumaczenie Kanonu, gdzie „dispo-

nas" wyoono przez „raczy rozszykowa" (obok rozgodzi,

zdrzdzi i zrzdzi). Doczamy jeszcze drug próbk,

Te igitur clentissime pa-

ter per lesum Christum fi-

lium tuum dominum nos-

trum supplices rogamus ac

petimus, uti accepta habeas

et benedicas haec dona,

haec munera, haec sacrifi-

cia... illibata inprimis quae

tibi oiFerimus pro ecclesia

catholica, quam pacificare,

custodire, adunare et re-

gere digneris toto orbe ter-

rum una cum famulo tuo

papa nostro et antistite

nostro... et omnibus ortho-

doxis ac catholice et apo-

stolice fidei cultoribus.
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tym razem z teksu lwowskiego (rkopisu ossoliskiego, na-

pisanego r. 1424):

Domine Jesu Christe, fili

Dei viTi, qui ex voluntate

patris cooperante Spiritu

sancto per mortem tuam

mundum vivicasti, libera

me per hoc sacrosanctum

corpus et sanguinem tuum
ab omnibus iniquitatibus

meis et uniYersis malis et

fac me tuis semper inhae-

rere mandatis et a te nun-

quam separari permittas.

Panye Jesu Criste, syna

Boga szywego, yensze z

woley oczcza y zmoczy du-

cha swOtego przesz szmercz

twoi swth wszywyl yesz,

zbaw mye przesz tho nay-

szwOnthsze cz3^alo y krew

tw od wszech zlosczy y od

wszykyeh szlosczy moych
a uczy mO zawszky twe-

mu posluszenu przykazany

y od czyebye nygdy na

weky bycz odlOczonu prze-

puszczy.

Z tumaczeniem innych modlitw mszalnych spotka-

my si jeszcze nieraz niej. Dawnych odpisów formu
chrzestnych i lubnych z agendy nie posiadamy — chocia

naturalnie istniay bardzo dawno— wiadomo przecie, e
najdawniejsze pomniki np. jzyka niemieckiego, to wanie
formuy chrztu w.. Czciej spotykamy si z wyliczaniem

osób, wyczonych od przyjcia sakramentu Otarza w Wiel-

ki Czwartek; odczytywa to ksidz w niedziel kwietnia

(palmow), a liczne glosy polskie dowodz, e kapan tekst

swój aciski po polsku wygasza, wic w „prohibiciones

ad suscipiendum corpus Dominicum" wyczaj si „lich-

wiarze, co pokuty niestroy, co miary przemie-
niaj, sromociciele, g u sinicy, czarownice, po-

ece, co nie dzier lubu o danego, yj w grzechach

niemych (sodomiticis), szpilmanowie i skrzypko-
wie, z którymi koció stale wojowa, ci co poczeni

w maestwie niedanem (in thoro illegitimo) co

niezgody mijeszaj (wyrazy kursywem drukowane

wyjem z rkopisu z kazaniami zakonnika trzemeszeskie-

Litemt. rilig. — Cz. HI. 7
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go Michaa z Janowa, z koca XV wieku, ale jest bardzo

wiele innych zbiorów kaza z podobnemi na tym samym
miejscu glosami. Np. w zbiorze kaza jakiego ksidza, ka-

cego r. 1533 w Worowie a 1534 w Groszczynie, czytam

w owych „articuli in die palmarum publicandi", e wy-
czone s „phitonisse — wie zezy c e ,

kobylicznicy
magno sabbato ambulantes, citaredi apud coreas publicas,

advocati et procuratores penam decernentes zaczepovi-
vayacz! vyna" i t. d; rkopis u hr. Baworowskiego.

Pierwsza drukowana agenda polska jest zarazem

pierwszym drukiem polskim (poprzedziy go tylko „Bogu-

rodzica" w zbiorze konstytucyi askiego z r. 1506 i mo-

dlitwy gówne w konstytucyach synodalnych wrocawskich

z 1475 r.). — Agenda latino et valgari sermone, polonico

yidelicet et aleraannico illuminata incipit feliciter, u Hal-

lera w Krakowie 1514 r., 103 kartek (94 liczonych u gó-

ry — korzystaem z egzemplarza biblioteki toruskiej gi-

mnazyalnej, któremubrak karty tytuowej). Otó w tej agen-

dzie aciskiej formuy podano i po polsku, ale ani pisow-

ni, ani brzmienia tych formu wytwornemi nie nazwiemy,

np. myenycze dzyecz; odrzyekam sze ...w s c h e 1-

kye pychy yego; restly (!) voy (!) szdaczye..
wstadli malszenyskye; iesthlesz thi nyeszlu-
bylszadnegynschekromthepanni albo pa-
nye... nyektore bliskosczy krewne... szlubuy
do me szmerczy... za moy wasn szon i t. d.;

próbki te wystarcz.

Officium defunctorum z brewiarza rzymskiego mamy
przetumaczone w rkopisie pod tytuem ,,Vigilie za vmarle

lyvdzye dvszam w cysczv barzo pomoczne", psalmy i mo-

dlitwy tylko na pierwszy, wtóry i trzeci nokturn i chway
zawierajcym „gotyckim" pismem okoo 1520 roku prze-

pisanym a przeznaczonym dla uytku kobiety, moe ter-

cyarki zakonu w. Franciszka jeeli nie zakonnicy samej;

tekst przedrukowali Makowski i Nehring (osobno

szesnacie psalmów, w Psaterzu Floryaskim 1883r., osob-

no reszt modlitw, antyfon, responsoriów i t. d. w Archiv

fiir slavische Philologie 1883, VII, 291—298.) Rkopis'
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ze zbioru senatora Hubego, jest dzi u Krasiskich. Przy-

toczymy kilka urywków, dla uwydatnienia cech tego zabyt-

ku, przyczem psalmy jego zupenie pomijamy ;
powta-

rzaj one dawne, redniowieczne tumaczenie, wygadzone

nieco w pisowni i tekcie. Zaczyna si „Na przotkv mow
paczyerz, Oycze nasz i Sdrovasz Maria. Inwitatorium. Cro-

lya ktoremv wszithko szyvye, podzmy chvalicz (nastpuj

cztery psalmy). Odpoczynyenye vyeczne day gym panye

y szvyatloscz vyeczna szwyecz gym. Antifona. By kyedi

nye vchficzyl yako lew dvsze mye, gdi nye yest kto bi

vikupyl any kto bi zbavyl. Versus. Od wrót pyekyelnich

Yirry panye dvsz moy. Szmow paczerz. Oycze nasz".

Nastpuje lekcja i t. d.

e to dla kobiety przepisywano, dowodz np. ustpy:

„byada mnye, myli panye, yzem zgrzeszila barzo w zivo-

czye moym, czo vezyny ya ndzna, gdzye szy vczyek
yodno k tobye boe moy" ;

jednak pisarz nie zawsze uwa-

a, wplata wic z wzoru swego formy mskie: „z glbo-

kosczy Yolalem ktobye... yenze yako smród stravyon ye-

stem" i t. d, obok np. „grzeszcey mnye zawsdi a pokyty

niestvoycey boyaszn szmyerczy zaszmucza my" (to zna-

czy: gdy grzesz i t. d., imiesowowa konstrukcya, jak w a-

cinie, zamiast zdania caego). O przeznaczeniu ksieczki

prawi kocowe jej sowa: „Boe, ktori grzechi odpvsczasz

gy yestesz mylosznyk zbavyenya czlovyecego, prosymy

bezmyernego myloszerdzya tvego, abi naszego zgroma-

dzyenya braczy, szyostri, rodzyn, slvgy y tesz nasze do-

brodzeye, ktorzi stego szwyata zeszy, proszb blogoslawyo-

nyey panny mariey ze wszithkymy szwtymy twymy kv

tovarzistw vyecznego blogoslavyenstwa raczy przipu-

sczicz."

Znacznie starsz i obfitsz jest kompilacya, znana pod

nazw „Modlitw "Wacawa". Przepisa j z rozmaitych ró-

de Wacaw, syn Piotra z Brodni (w Kaliskiem), siedzcy

w r. 14-iO w szkole zamkowej pockiej, potem uniwersyte-

tu krakowskiego ucze (1453), bakaarz (1445), mistrz (1452),

póniej altarysta krakowski, pisarz kapitulny i prefesor

w. teologii. Za modu ciko on biedowa i podpisywa
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si stale „Wenceslaus pauper," raz — w Krakowie 1447— pi-

sze „in loco miseriae" (ndzy, nie Misziae, jak Malinowski

czyta). Rkopisy jego liczne; jeden np. jest i w bibliotece

petersburskiej, napisany r. 1468 i 1479, zawierajcy „Con-

cordancie biblie, Auctoritates veteris et novi testamenti

per alphabetum, Quatuor articuli contra Hussitas de basi-

liensi concilio (Hieronima z Pragi czyli Jana Silvana), Da-

niel, Wypisy z summy Benedykta opata marsylskiego. Ale

s to rkopisy aciskie, teologiczne (sentencye Lombard a;

postyla listów niedzielnych i t. d.) i poetyckie („Ovidius"

—

faszywy—de vetula; chrzecjaskie jak Palestra, Prosper,

Sedulius). Ksigi swoje zapisa on, jak inni mistrzowie kra-

kowscy, do Czerwonego Klasztoru Kartuzów pod Lechni-

c w dolinie w. Antoniego na Spiszu. Po kasacie klaszto-

ru dostay si one do biblioteki uniwersytetu peszteskiego.

Jest midzy niemi jedna, polska ksieczka na pergaminie,

146 kart (w rodku brak niejednej); zawiera ona najpierw

godzinki Maryjne z brewiarza, na dzie, od primy po-

czwszy (z symbolem w. Atanazego i psalmami i modlitw
za umarych); na karcie 44 zaczynaj si „Modlitwy o wi-
tej Annie i o wszytkim jej plemieniu a to, kto chce przez

tesknoci uczci Bo Matk, przez tydni (to jest tygodnie),

moe nisze modlitwy mówi". Wedle twierdzenia zmare-

go Wisockiego s to godzinki odmawiane przez bractwo

w. Anny u oo. Bernardynów na Stradomiu, uoone przez

b. Wadysawa z Gielniowa okoo r. 1475. Na karcie 106:

„Tu si poczynaj godziny o wosnym angiele" — a do

koca; „Dokonay si godziny o wosnym angiele przez pi-

sarza Wacawa ubogiego". Wedle twierdzenia dr. Wi-

sockiego s one wzite z godzinek bractwa . anioa stróa

u 00. Paulinów na Skace pod Krakowem. Wacaw przepisa

ksieczk okoo 1482 r.; 1489 dostaa si ona zapisem wraz

z innemi do Kartuzów.

Pomijamy znowu psalmy z tych godzinek, mielimy

wyej (II, str. 24 i n.) sposobno obszerniej o ich tekcie

rozprawia, ale z godzinek o w. Annie wypiszemy kilka

wstpów o „rodzinie" witej — ciekawych choby autor-

stwem Wadysawa z Gielniowa, w którym najgorliwszego
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krzewiciela chway Paskiej w jzyku narodowym uzna-

limy dawniej — ciekawych te treci, dowodzc wcze-

snej czci krakowskiej Niepokalanego Poczcia (o czem i ni-

ej jeszcze mowa bdzie), jako i zatrcaniem o apokryficz-

ne szczegóy. Tekst sam, ogoszony dwa razy przez prof.

S. Malinowskiego, powtarzamy pisowni nowoytn
i z popraw bdów.

„W niedziel o rodzicoch P. Maryej. Weselcie si

w Panie, zawdy szczsny a nabogosawniejszy Joachi-

mie i Anno w powyszeniu czci waszej, która taka jest, ie
jej równia niemasz na niebie i na ziemi, bocie wy sami

zasuyli mie córk matk bo nachwalebniejsz a pogo-

towu jestecie Pana i Boga naszego Jezu Chrysta jeden

dziadem, druga bab, Przez to tedy, o naszlachetniejszy

miedzy patryarchami, naszlachetniejsza miedzy paniami,

Joachimie — Anno, waszej poczemoci powyszenie najdzie-

my ndznej sudze waszej przed obliczym wnka waszego,

Pana Jezusa, i córki waszej, P. Maryej, tu zawdy ask
a po mierci chwa z wami wieczn.

„W poniedziaek do sióstr Dziewice Maryej. Bdcie
zdrowy na wieki w Panie, lachetne panie bogosawione
Marya Jakubowa i Marya Salomowa, siostry królewny

niebieskiej a Pana naszego Jezu Krysta ciotuchny.... O miy
Boe, który bogosawione Marye, Jakubow i Salomow,
na duszy i na ciele tako powyszy, i z tego, z którego

jedynego syna twego wyszy ywota, aby kwitny wszyt-

kich cnót przykadem, racz da, abymy si z pomocy obu

dwu radowali, gdye im takie przeoenie da.

„We wtorek o dwu stróu dziewice P. Maryej" (o Jó-

zefie i Janie Ewangelicie).

„We rod o dwu synu Maryej Jakubowej, Szy-

m.ume i Tadeuszu.... którzycie zasuyli mie ciotuchn

królewn niebiesk a P. Jezusa bratem ciotczonym, bo oba

jestecie synowie w. Maryej Jakubowej, siostry paniej na-

szej.... przeto i wy, wujkowie i panowie moi mili, przez t
oplwito darów waszych, prosz, raczcie napeni niedosta-

tek mój, abych przez was móg wdziczen by nawit-
szej ciotuchnie waszej i synowi jej; módlcie si zami
Matki Boej siestrankowie abych zasuy i t. d.
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„We czwartek o dwu synu obu sióstr Panny Maryej

dwu Jakubu.... mniejszy Jakubie, synu Maryej od ojca

Alfeusza, Jakubie wicszy, synu Mariej Salomowej z oca
Zebedeusza, panny Maryej siestrzeni a Pana naszego J. Chr.

przyrodni.... prosz was, niechaj mi prze was askaw b-
dzie brat wasz Jezus i jego matuchna Marya, ciotka wa-

sza i t. d.

„W pitek o dwu przyjacielu dziewice Maryej, Janie

Krzcicielu i Serwacym... Ciebieciem, wielebny Janie, El-
bieta córka Ismeriej, która w. Anny siostra bya, uro-

dzia, a ty, biskupie wity (Serwacy), od Emintra, który

w. Elbiecie brat by, szcznie wyszed i t. d.

„W sobot o innych przyjacieloch P. Maryej". Pomi-

jamy wzywania inne „Anny samotrzeciej". Z godzinek

o aniele stróu wybieramy równie kilka ciekawszych ust-

pów, i tak: „Dziesi pienidzy imiaa niewiasta, ie dzie-

wi jest korow angielskich, ale by si napenia liczba wy-

branych, dziesity czowiek jest stworzon". W lekcyi trze-

ciej sens nieco pomylony: ,,Jene te czowiek od stworzy-

ciela swego ani po zgrzeszeniu zgin, ie ji wieczna m-
dro zawdy ucic si (wiecc si, janiejc) z gliny

ziemie utworzya, tegodla ty panie smiuj si nad nami....

Cherubin te i Serafin wity woaj i wszystek niebieski

urzd rzek: ciebie dostojna jest chwaa i cze, gospo-

dnie!" Godzinki owe byy przeznaczone dla kobiety, wic
wraz czytamy: „angiele boy, strzey mi wtem boju, bych

nie zgina w straszliwem sdzie". Tumaczenia dosowne-

go z aciny dowodzi np. powtarzajca si cigle modlitwa:

„Wiekuisty nam. Boe, twego smiowania uyczy pomocy,

gimi pomocami i angielskich uyczy je nieprzesta po-

moci". Jeszcze inna modlitwa: „Gospodnie, jene na pomoc
czowieczego rodzaja niebiesk pospou i ziemsk cz wia-

ta robicego nawiedzasz, prosz ciebie; wirzchnimi pomo-

cami podeprzy mie miociwie przez w. Michaa, przez w.
Gabriela, przez w. Rafaela, jene ywiesz i królujesz na

wiek wiekom... zemn imam stróa ciaa mego, anjoa

boego, wity anjele boy, stróu ciaa mego i dusze mej,

przyimi w mirze duch mój i ofieruj witej Trójcy w ko-
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rze angielskim. Boga clzika. Anjoem stróem mym dale-

ko odpd wszytko niepodobiestwo nieprzyjaciela, czy-

stym siercem i ciaem ku rajowi wróci sam tw mioci.
Chwaa ocu. Sodkimi pójmy gosmi, chwaa I. Krystowi,

chwaa uciesznikowi, jen jest w Trójcy jedyny przed wie-

kiem Amen."

Sama pisownia, przestarzae formy i sowa (np* mir
zamiast pokój) dowodz istotnie, e Godzinki o aniele stró-

u najstarsz stanowi cz rkopisu, skadanki z trzech

rozmaitych róde pochodzcej, teksty tych samych psal-

mów róni si w nich midzy sob zupenie.

Teraz dopiero, liczc si z nastpstwem czasowem,

wspominamy o kulcie, który wymienione wanie naboe-
stwa i bractwa zupenie mia zami i usun. Wyej zaty-

tuowalimy rozdzia jeden „Czciciele Maryi" — z lepsz

niemal racy moglibymy ten tytu tutaj zastosowa. Wa-
nie w XV wieku pojawia si, a zaczyna w XVI i XVII
górowa nowy, intenzyjwniejszy kult Maryi, zchodzcy do

ludu samego, uywajcy naturalnie jzyka narodowego: od-

mawianie na cze N. M. P. Koronki i Róaca, po-

wstawanie licznych bractw róacowych i innych. Jak si

Koronka N. M. P. od Róaca róni, o tem pouczaj nas

staroytne pieni, moe ju XV wieku sigajce, przedru-

kowane w najdawniejszym naszym zbiorku (Pieni postne

staroytne czowiekowi krzeciaskiemu nalece, i t. d.,

z koca XVI lub pocztku XVII wieku). W „Pieni o Ko-

ronce Panny Maryey" czytamy (skracajc znacznie tekst):

Kto chce Pannie Maryey suy...

Ma j nabonie pozdrawia

A Koronk zawsze uczciwie^) namawia.

Któr Panna sudze swojemu

Zjawia Pustelnikowi jednemu

O tym syszc Bernadyn -) wity...

Jeszcze aczkiem bdc Koronk mawia...

') Czy nie raczej uczli wi e—honeste, ze czci?

2) Tak nazywaj nieraz w. Bernarda (Biernata); nawet uczony



104

W tej Koronce ustawca pierwszy

Pooy modlitew szedziesit i trzy,

Bo tylko lat Panna miaa,

Póki na tym wiecie z ludmi mieszkaa

Przez twe smutki ite radoci
Racz uprosi sugom Swojej Mioci
Grzechom wszytkim odpuszczenie i t. d.

Nastpuje teraz wyliczanie siedmiu smutków (boleci)

i siedmiu radoci N. M. P., na intency dodawanych do

owych 63 modlitw siedmiu pacierzy, w których si jednak

i „siedmioro wylanie krwi Jezusa Pana" wspomina; koczy
zapewnieniem:

Kto t Koronk mawia bdzie,

aski sobie wiecznej Boej nabdzie...

Nu my bracia ite siostry...

T Koronk na Twoje gówk kadziemy.

Tyle co do Koronki (bernardyskiej); teraz pouczy

nas o ukadzie Róaca albo Róanki, Róanego Wianka—
rosarium dominikaskiego,Pie Bractwa Róanego Wianka):

Wielkie pomocy miewaj
Ci, co Jej wianek mawiaj...

Jest to Wianek znamienity,

Z Mki Jezusa uwity...

Wdziczen jest u Miej Panny...

Trzykro pidziesit mawiajcie

Pozdrowienie jej dawajcie:

Zdrowa bd Panno Marya...

Przed kadym dziesitkiem pacierz

Kady brat i siostra takie...

ywe i zmare wpisuj,

Inszy za nie ofiaruj,

mistrz krakowski, ks. Paterek, nie waha sie uywa tej ludowej formy,
i on mówi o w. Bernardynie.
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Bracia, siostry za nie prosz...

Miociwe lato dano

Ite odpusty przydano...

Bracia Wianka Róanego
Nauczaj jeden drugiego...

"Ci co mówi Wianek Pannie,

Barzo Chrystus askaw na nie,

Bo w tym Wianku Milej Panny,

S Pana Chrystusa rany.

Wszytka mka od pocztka,

Jest w tym Wianku a do szcztka...

Rozmiujmy si te Maryey

Pozdrawiajc j Wiankiem Jej i t. d.

Pierwszy niemal bernardyn polski, imcpan Rej, ma-

wia Koronk po acinie, ale poboni po polsku j „piali"

i taksamo byo z .,Róacew". Zkd Róaniec wyszed, do-

wodzi liczba Pozdrowie w nim zawartych: jest to Psa-

terz Maryi, o 150 pozdrowieniach 150 Psalmach. Wypada-
oby nam wic tutaj o Psaterzu P. M., który posiadamy

w aciskim tekcie po rkopisach, a po polsku w szczt-

ku inkunabuu Unglerowego czy Wietorowego z r. 1530,

pomówi, lecz odkadamy o nim rzecz, dla przyczyn ca-

kiem zewntrznych, do rozdziau o polskich modlitewni-

kach. O znakomitej pracy, powiconej szczegóom tego

kultu wspominamy niej. Nie wchodzimy tu w pytania

jak drog ten kult si do nas dosta; modlitwa do w.
Anny, przy Róacowej zwyka (zob. ni.) wyranie z za-

chodnich Niemiec, przy kocu XV wieku do nas przybya.

Tak—nie najubooj zreszt—przedstawia si literatura go-

dzinek. W szczegóy bractw „literatów" po kocioach na-

szych równie nie wchodzimy bliej; pomijamy ,• te od-

rbnoci naboestw polskich, Rorat i t. d., jako nie po-

woani do bliszego ich rozpatrywania.

Ale kocioem, jeeli powiedzie wolno wieckim,
i bractwawi jego nie wyczerpuje si ycie religijne; coraz

liczniejsze klasztory (eby tylko o napywie Bernardynów
w drugiej poowie XV wieku tu wspomnie^ coraz bar-
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dziej narodowe, mskie i eskie, gst sieci po kraju

osiady. Lecz wanie caa literatura zakonna najbardziej

bya u nas zaniedbana i zacofana. Nie byo tumacze,
ani regu zakonnych, ani podrczników adnych, ani pism

ojców Kocioa o yciu zakonnem w ogóle i o witych
zakonnikach wschodu i zachodu w szczególnoci. Wystar-

czy przypomnie, e nie znalelimy dotd ladu polskich

Vitas Patrum, które Niemcy, Czesi i t. d. dawno na swój

jzyk wyoyli; a jeeli przekad ich istnia, to chyba dla

królowej Jadwigi i z ni znikn bez ladu. Pierwszego

znanego tumaczenia „Vitas Patrum", dopiero dla Kata-

rzyny Radziwiowej, siostry króla Jana III-go, dokona
doktor krakowski i profesor, ksidz Sebastyan Piskorski

1688 r., foliant ten o 862 stronicach, zatytuowany „y-
woty Oycow albo dzieje i duchowne powieci Starców, Za-

konników, Pustelników wschodnich, przez . Hieronima

y inszych pisane" i t. d., a w przedmowie czytamy wyranie:

«masz oto Hieronima twego wiato, który Dalmata urodzo-

ny, dopiero przez ci po polsku mówi umie,

Radziwiów renico, która nietylko miejsca wite wiatu

w Peregrynacyi (ks. Sierotki) opisanej pokazane zwiedzia,

ale nadto sawnej Tebaidy pustynie, ale i ostatnich In-

dów przeniknwszy miejsca niebieskie, one obwatelow ta-

mecznych pomieszkania, na widok Tryonom pónoc-
nym wystawia i ju nie krótkie cudnym piórem

wspomnionego birkuta ywotów witych paskich zebra-

nie, ale penem ródem, jako w greckim i latyskim j-

zyku wynikno, oryentalnych ojców ycia na wiat pol-

ski wylaa» (zdania tego nie rozumiem dobrze, wskazy-

waoby jakie dawniejsze wycigi?). Zadowalniali si zakon-

nicy tekstami aciskimi, chocia nie wszyscy je rozumieli.

O wiele gorzej wiodo si zakonnicom; te po acinie

nie umiay wcale, mimo to ksig innych ni aciskich do

rk nie dostaway. Jeszcze w XVII wieku szydzi z tego

powodu W. Potocki; utyskiwa, e zakonnice jzyka nie

znajc wcale, modl si moe o deszcz, kiedy nam posu-

chy potrzeba. Jake musiao by w wieku XV! Ten, któ-

ry 1603 r. tumaczy „Jana Cassiana Eremity o ywocie



107

i wiczeniach ludzi wiat opuszczajcych ksig XII; Kol-

lacyj Ojców witych XXIV'' w przedmowie do biskupa

chemiskiego Gbickiego (1603 r.) wyranie zaznacza, e
czyni to dla zakonnic, o których umys nikt si nie trosz-

czy; zbywaj je lada czem, przeróbkami marnemi z Grra-

nateczyka i sabieje przez to znacznie gorliwo zakonnic.

Sw. Bonawentury Speculum disciplinale etc, ,,Zwierciado

zakonnoci... dla przegldania si duchownego obojej pci

zakonnej" przetumaczono na polskie i wydrukowano ró-

wnie dopiero w r. 1688.

Mimo takich braków pojawiay si przecie i na tern

polu próby, stawiano i tutaj pierwsze kroki przed wydaw-
nictwami Skargi (ywotówwitych) Januszowskiego, i Klo-

nowica (Regua bogosawionego ojca Benedykta w.). Wic
pojawiaj si jeszcze przed wszelkimi drukami polskimi

i obok nich rkopimienne tumaczenia, starannie na per-

gaminie pisane. Np. jedyny redniowieczny rkopis, jaki

Janocki w skarbach biblioteki warszawskiej Zauskiego

wymienia, byo wanie tumaczenie reguy zakonnej. Dzi
i od wielu bardzo lat ten zabytek zagin: chyba go ju
Kopczyski, nie znalaz, który próno w bibliotece Zau-
skiego za rkopisami polskimi

,,
gotykiem" pisanymi szuka.

Prócz tego jedynego (wczenie utraconego) nie posiada Za-

uski adnego rkopisu polskiego XV wieku!! Najlepszy to

dowód o nadzwyczajnej ich rzadkoci, a wzgldnie o nad-

zwyczajnem naszem na tem polu ubóstwie, kiedy zbieracz

i szperacz takiej miary jak Zauski niczego nie odszuka!

,,Sz reguli swyateho Benedicta, które sza navky o do-

brych uczynkach po polsku capitulum czwarthe", oto je-

dna próbka tumaczonej reguy, zachowana na trzech ostat-

nich kartach rubrycelli aciskiej z 1409 r.: (ze zbiorów

Lelewelowych dzi u Krasiskich). Polski ustp pisaa ta

sama rka, co ow rubrycell, twierdzi wydawca, lecz al-

bo si myli, albo rok 1409 bajeczny, moe zamiast 1509

pooony. W kadym razie tekst z koca XV wieku po-

chodzi, tumaczony dosownie z aciny, wic nie uwzgl-

dniajcy naleycie ducha wasnej mowy, chocia zreszt

tumaczenie gadko si czyta. S to same wyliczania do-
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brych uczynków. Przytoczmy kilka w pisowni nowo-

ytnej:

„Mie w poczliwoci wszystki ludzie... uczynkom

wieckim uczyni si jinszego (!), nic mioci Chrystuso-

wej nieprzekada, gniewu nieczyni a gniewu czasu nieza-

chowa... przeklinajce (!) ciebie nieprzeklina ale wicej

bogosa-c^i, nieby pysznym, niepijanego (!) niewiele

jedzcego niespicego nieleniwego nieszemrzcego, nie na-

smiewc... adnego dnia ma si ba... na wszelkiem mie-

cu boga wszechmogcego na ci patrzcego zaprawd masz

wiedzie, myli zej siercu twemu przychodzcej (ablativ

absolut, w acinie) rycho do Chrystusa ucieka si... przy-

kazania opatowego we wszystkich by posuszen, te iby
on jinaczej czego throcz (?) czyniby, pamitaj onego

Boego przykazania, które powiadaj (mówi), czycie ale

co czyni nieczycie; niemów by witym, nili bdzie,

ale pirwej by, coby prawdziwiej mówiono... podniesienia

albo buty wystrzega si,... z poswarzcymi si przed so-
cem weszcia w pokoju si zjedna: to ty s nauki duchowne,

które gdy bd od nas we dnie i w nocy nieprzestawajc

wypenione i w dzie sdny naznamionowane, ona zapata

nam od P. Boga bdzie zapacona, któr on obieca, któ-

rej oko nie widziao i t. d."

Znacznie starszy zabytek zachowa si nam w cao-

ci, dziki temu, e wczenie oprawiono go z drukiem w je-

dn ksik i tern od zaguby ocalono. Do biblioteki se-

minaryalnej w Wocawku dosta si z celi kaznodziei ber-

nardyskiego w Kaliszu ów druk koloski z r. 1501, Pre-

ceptorium Nicolai de Lyra, gdzie wszyto i nasz rkopis.

Przedtem posiadali go Franciszkanie krakowscy. Rkopis za-

wiera na 17 kartkach polski a na 18 aciski tekst reguy
trzeciego zakonu w. Franciszka, starannem pismem w ko-
cu XV wieku wygotowany. Przekad polski wcale dobry,

róni si od oryginau aciskiego gównie mnoeniem wy-
razów, jakby tumacz obawia si, e go naleycie nie zro-

zumiej, np. przeprosiwszy blinich i z nimi si zjed-
nawszy—ale w oryginale tylko: reconciliando se proxi-

mis, a cudze rzeczy wróciwszy albo te dugi zapa-
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c i w s z y, w oryginale: et restituendo eciam aliena, wale-

cznej bronie albo ora, w oryginale: arma impugna-

cionis i t. d.

O samym zakonie tercyarzy wiadomo, e zaoy go

w. Franciszek z Asyu, wobec napywu olbrzymiego do

wieego franciszkanów zakonu, aby umoliwi pozostaj-

cym w wiecie i penicym obowizki wieckie prowadze-

nie ywotu chrzecjaskiego i doskonalenie si wasne. Z za-

konem Franciszkaskim itercyarze rycho do Polski przy-

byli. Ju ze wzgldu na tercjarki naleao wczenie pami-

ta o przekadzie przepisów, normujcych ich tryb ycia;

nie dziw wic, e pojawio si wnet kilka tumacze i druki

nawet je rozpowszechniay. Oprócz wocawskiego tekstu, naj-

starszego, posiadamy trzy inne z XVI w., wszystkie w Kór-

niku; jeden z nich (ywot i zakon braciej i sióstr pokutu-

jcych ustawiony od bogosawionego Franciszka) mieci

si w owym Kancyonale Kurnickim z r. 1551, o którym

w pierszym tomie rozprawialimy; drugi powsta okoo roku

1520 (Maciejowski mylnie przesun dat o cay wiek,

przed r. 1422). Istnia od niedawna i pity rkopis, na

pergaminie, tylko polski i aciski tekst reguy mieszcz-

cy, z XVI wieku, dzi na razie nieodszukan}'. W druku

mamy „Regua y ywot braciey albo sióstr trzeciego zako-

nu . Franciszka pokutujcych, przez Leona X papiea po-

twierdzona (a wic redakcyi nieco odmiennej od naszej,,

potwierdzonej jeszcze przez Mikoaja IV), w Krakowie w dru-

karni azarzowej r. p* 1594" — póniejszych ju nie wy-

mieniam.

Przytaczam kilka prób dla poznania jzyka i treci

w pisowni nowoytnej; dodatki polskie kursywem wyra-

am.
„W jimi boe Amen. Zaczyna si Regua i zakon

braciej i te sióstr zakonu trzeciego reguy ustawionej od

bogosawionego witego Franciszka, któryto zakon
wezwa jest zakon pokutujcych, który si taka
wykada polsk mow.



110

Na gorze to jest na funda-

mencie Wysokiem jest po-

oona ite zbudowana twar-

do wiary krzecjaskiej,

którto wiar Pana Jezu

Krysta apostoowie, zwo-

lenicy i uczniowie czystym

naboestwem paajcy i go-

rejcy ogniom, askawym
sowem pilnego kazania lu-

dzi, którzyto w ciemno-

ciach cliodzili, nauczyli.

Którto wiar kociórzym-
ski trzyma i wyznawa ite

wypowieda, która to wia-

ra niebdzie nigdy zamana
ani stuczona adnymi prze-

ciwnymi nawalnociami.

Supramontem catholicae

fidei, quam populos gen-'

tium, qui ambulabant in te-

nebris, discipulorum Christi

sincera devotio igne cari-

tatis exaestuans verbo sol-

licitae praedicacionis edo-

ciut, quamque tenet Roma-

na et servat ecclesia, soli-

dum ciristianae religionis

noscitur positumfundamen-

tum, nuUis umquam con-

cutiendum turbinibus, nul-

lis quassandum fluctibus

tempestatum.

„Capitulum quintum. W jakiem odzieniu maj bracia

chodzi a jakiego kroju ite ksztatu."

„Bracia wszytci tego zakonu maj mie odzienie sza-

re pospolicie, ani barzo biae ani barzo czarne, ate nie-

drogie, wyjwszy niby si inako podug czasów ite na

czas zwidziao przez starsze z doradzenim ministrowskim,

któremu odzienie drosze nosi a to dla susznej i jawnej

przyczyny byoby to dozwolono itakie dopuszczono. Pasz-

cze i kouchy maj mie bez konlerzów wyszywanych roz-

porzyste albo cae albo zszyte, z pgwicami albo z haft-

kami, nie z odkrycim na piersiach, jako to susza ku ich

uczliwoci. A ktemu maj bracia mie rkawy ciasne.

A siostry maj te chodzi w sukniach i w takiche pasz-

czach takiego to sukna jako bracia albo siostry przy

paszczu mog te mie albo i na sukni kitlik albo kiecek

pótna biaego albo czarnego, a to przez zmarszczenia al-

bo te przez pintowania. A moe by siostram dozwolono

podug pokory ich albo te ich stada i podug mioce i zie-

mi o suknie albo te o kouchoch albo i o kózkach, jako
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si zwidzi podug Boga preatom starszym. Siostry mog
chodzi w sukniach jako jest obyczaj ziemie, gdzie miesz-

kaj. Siostry niemaj chodzi w bindach albo w swojcoch

albo w rbkoch jedwabnych; kouchy maj mie baranie

a niechby rzemienne proste krom jedwabiu a nie strpcza-

ste a niemaj inakszych nosi. Bo podug rady pobonej

Piotra w. ksicia apostolskiego maj od siebie odrzuci

wszytkie przyprawy wiata caego.

„Capitulum sextum. e bracia majuczliwie mieszka

ate maj si rozpustnoci i marnoci wystrzega i wiarowa.

„Bracia nie maj chodzi na niepoczliwe gody i swad-

by, ani na które marnoci ani do dworów ani do taców,

bo im to owszejki jest zapowiedziano. A witam albo ku-

glarzom i jinym jigrcom dla jich marnych wzgldów nie-

maj nic dawa ani tee darowa ani te maj swojej cze-

ladzi dozwala by mieli takim to witam dawa, albo maj
czeladzi wicej zakaza (po acinie tylko: et ne quidquam

iUis a propria donetur familia prohibere procurent").

„Capitulum VII. Których czasów maj poci a misa

nie je."
„Pospolicie wszytcy bracia i siostry niemaj misa

ie w poniedziaek, we rod i w pitek i w sobot, ni-

liby niemoc albo mdo ite choro jinak radzia albo

potrzebowaa. A gdy puszczaj krew, mog miso je
przez trzy dni. A podrónikom niema by zapowiedziano

te miso. Te gdy si wito wielkie przygodzi, w które

to wita wszytcy krzecjani zdawna albo od starego cza-

su miso poywaj, onym te odpuszczono je miso. Ale

jinszych dniów, których te ludzie nie poszcz, jajec, syra

i mleczna poywa mog. A gdyby si jim gdzie przygo-

dzio w klasztory przy do których zakonników, tedy mo-

g je u nich, co przed nie bdzie pooono i postawiono.

Te maj mie na wieczerzy i w obiedzie dosy, wyjw-
szy mde, chore, niemocne i podróne. A zdrowi maj je
umiernie i pi, bociem sowa tekstu w. Ewangelii mówi
tako: bdcie pilni by sierca wasze nie byy obcione

obarstwem ite obojstwem albo pijastwem. Niemaj

obiedwa ani te wieczerza, ali pirwe przed tym pacierz
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jednc zmówi po obiedzie ite po wieczerzy, a to przy-

czyniwszy: Deo gracias, racz by Bogu chwaa albo chwa-

a Bogu, chwaa bd Bogu Amen. A jestliby si to przy-

godzio któremu bratu tego niespeni albo opuci, tedy

potem ma trzy pacierze zmówi, zpia i zpeni.

„Capitulum VIII. Które posty maj bracia poci
ite siostry".

„Przez wszytek roli koldy pitek maj poci ato

niliby niekogo niemoc jawna albo niektóra suszna przy-

czyna albo potrzeba wymówia. Albo gdyby si Boe-
go Narodzenia v/ pitek przygodzio, tedy onego pit-

ka niemaj poci. Od wszytkich witych a do wielkiej

nocy, rody i pitki maj poci ite jinsze posty, któreto-

od kocioa albo te od biskupów s ustawiony dla niektó-

rej pospolitej potrzeby albo przyczyny. Ale post poczw-
szy od w. Marcina a do Boego Narodzenia a od nie-

dziele miesopustnej a do wielkiej nocy na koldy dzie,

maj si poci, wyjwszy niedziele, niliby kogo niemoc

wymówia, A siostry, które dziatkami chodz albo brze-

mienne, a do swego wywiedzienia niemaj robi ciko-

robot tych cielestnych, wyjwszy ku modlitwam mog
przystawa a mog li siostry, tedy si mog wstrzymawa
chcli i wzdzierawa, Ale jinsze siostry, które ciko ro-

bi, dla jich ustawicznych robót a cikich prac mog je
trzy razy przez dzie a to poczwszy od wielkiej nocy a
do w. Franciszka, a to gdyby ciko robiy. A gdyby si
jim robi przygodzio u ludzi jinszych, cokoli bdzie przed

nie pooono, maj ono je i onego poywa na koldy
dzie, wyjwszy niby si przygodzi pitek albo jinszy

który dzie od kocioa ustawiony, w któryby miano po-

ci, tedy te maj si poci.
Oto najciekawsze tej reguy wstpy; dla porównania^

przytaczam kilka zda z kurnickiego odpisu okoo r. 1520,

o wiele zwilejszego:

„Bracia i siostry tego bractwa maj mie odzienie

pokorne, nie drogie, nie biae ani czarne, szare... paszcze

i kouchy maj mie nie marszczone, nie otworzyste, ale

zawarte, takie i suknie i rkawy podug uczliwoci. Sio-
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stry te suknie i paszcze maj mie proste. A na sukniej

hitlic kromie zbierania lnian albo konopn, bia albo

czarn, przez wszytkiej dwornoci podug obyczaj a ziemie

a z dopuszczenia i z folgowania ministrów. A mieszki i taszki

maj mie skórzane....

„Ma jim by mocno zapowiedzian wszelki przystp

na nieuczliwe gody i jinsze próne zgromadzenie. Nie-

maj te nic dawa kuglarzom i witani ani jich. czelad

tego ma te dziaa...."

To tumaczenie widocznie póniejsze; w tamtem ma-

my niewtpliwie zabytek XY wieku. Przytoczymy z niego

jeszcze rozdzia jedynasty „o godzinach i o urzdzie boskim:"

,,Bracia i siostry na kóldy dzie wszytcy maj mó-

wi siedm godzin od prawa duchowRego ustawione (septem

horas canonicas), to jest: jutrzni, prim, terci, sekst, no-

n, nieszpor i komplet. A kapani albo oni co psaterz

umiej, za prim maj mówi ty psalmy: Deus in nomine

tuo.. Beati immaculati... a do psalmu który si poczyna

tako: Legem mihi etc. A tako ci jici kapani albo acin-

nicy ite co pismo czy umiej, maj mówi psalmy jin-

sze godzinne podug urzdu kapaskiego a po koldem
psalmie mówic Gloria patri a do koca. A tako ci ici

acinnicy, gdy niebd w kociele, maj mówi zajatrzni

ony psalmy, które mówi i peni kapani albo te piewa
albo obchodzi koció katedralski albo onego biskupstwa. Al-

bo jednako maj mówi swoje godziny jako jinszy nielite-

ratowie, co czy nie umiej, to jest: za jutrzni 12 pacierzy

a za kold godzin 7 pacierzy, przyczyniajc Gloria etc.

A po primie i po komplecie maj zmówi mniejsze Credo

to jest Wierz w Boga etc. a ktemu maj przyczyni on

psalm Miserere etc. a do koca, którzy umiej albo si

mog nauczy. Ale jestliby tego niemówili a nie penili,

czasów na to ustawionych, tedy maj 3 pacierze spi za

zamieszkanie. A niemocni nies powinni na tyto godziny,

wyjwszy nili by sami chcieli. A gdy poszcz post od

w. Marcina i w post wielki maj chodzi na jutrzni kol-d oblicznie do kocioa w onychto parochjach, gdzie
mieszkaj, niby je jawna przyczyna z tego wymówia.

Literat, relig. — Cz. III. 8
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Równie za umarych braci lub siostry, „w om dnioch

jestli kto kapan, ma czy jedne msz za a kto jest a-

cinnikiem a umie otarz, tedy ma spi 50 psalmów któ-

re chce, a kto nieumie po acinie, ma zmówi i speni 50

pacierzy a na kocu koldego pacierza ma przyda: Odpo-

czynieaie Avieczne daj jim Panie Boe a wiato wiecz-

na bdzie jim wieci. (A koldego roku maj trzy msze

czy za umarych i ywych) a którzy umiej otarz, ma-

j ji odczy a tacy, co pisma ani czy nieumiej, maj,

mówi 100 pacierzy a na kocu koldego pacierza przyda
maj Reuiem etc."

Najstarsza to i w najliczniejszych odpisach (a nawet

kilku odmiennych tumaczeniach) rozpowszechniona regua,

ale s i inne, np. posiadamy „Regu polsk Pannej wi-
tej Klary", napisan na pergaminie w pierwszej poowie

XVI wieku, w Ossolineum Iwowskiem zachowan (nr. 1874

rkopisów). Wystarczy z niej, dla poznania jzyka i pisow-

ni, kilka zda, bez zmiany pisowni, przytoczy:

„Nath to gdis drzwi o ctorich belo viszi nie kasdim

odwarzacz dla innich rzeczi iedno dla tich ctore inedi plu-

snie nie mog bicz sprawieni iedno przess zedrzwi Przika-

zniemi tedi abi w kasdim Clastorze belo kolo ulice na mieis-

czu slnsnim a iavnim a ma bicz moczne na viss i na

szerzu mierne tak abi przess nie adna persona wnicz nie

moga: a za naschim dozwolenim moe kasda miedz,

wor albo zagówek nathkani plewami albo sianem, zagó-

wek tesz albo sianem nasuthi albo veln moe terch

bidz i spierza vedlug iako sia ksieni vda a spodoba Ko-
lidri na losko mai miedz zakonnice zwelni iako rogoska;

albo zagówek zakonne slusne."

Wreszcie przytaczamy, w braku starszych, ,;Ustawy
a statut zakonu Przemostrackiego", pisane piknym goty-

kiem na dobrym pergaminie, w bibliotece PP. Norbertanek

na Zwierzycu pod Krakowem, kart 126, przetumaczone

z aciny, nakadem i kosztem opata brzeskiego, Mikoaja

z Kamionej
,
przez mistrza krakowskiego , Jana z Trzciany,

nauczyciela u w. Floryana na Kleparzu, a przepisane przez

Macieja z Miejskiej Górki w klasztorze Hebdowskim w lu-

tym 1511 roku. Podajemy z rkopisu spis rozdziaów w ka-
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dej z czteru czci: w pierwszej „o wstaniu i o jutrzni;

o prymie i o mszach; o spowiedzi; o kapitule; o rzdze-

niu czasu letniego; o rzdzeniu zimie; o pracy; czasu czy-

tania jako maj si mie; o jedzeniu; o sprawach postnych;

o koacjej; o rzdzeniu po komplecie; o wolnoci chodze-

nia; o przyjmowaniu w zakon; o professyej; o milczeniu

i w drog jachaniu; o niemocnych; o puszczaniu krwie;

o noszeniu wosów".
„Wtóry rozdzia Reguy. Capitalum pirwsze o abatisse

albo prziorisse (ale w tekcie nazwana ona raz opacicha,

jak w ywocie Eufraksyej); o podprzyorysze; o portulance;

o kantorce; o hebdomadarce; o zakrystyance; o mistrzyniej;

o gospodarzu albo proboszczu ; o szafarce ; o Yestyarce;

o odzieniu; o sudze niemocnych; o gociu; o przymowaniu
ubogich; o tej co nosi je; o lektorce; o pospolitym rozka-

zaniu.

„Capitulum trzeciego rozdzielenia: o maych wystp-
koch; o rednich, o wicszych; o nawicszych wystpkoch;
o czasu kazania wystpów; o krzywoprzysicach, o bun-

ciech albo spiknieniu, o habieniu cudzem; o zabijaczkach

(albo które si bij); o apostatkach swowolnych; o wysea-
niu sióstr swowolnych; o gównem wystpku; o sadzaniu

do ciemnicy; o strawie wsadzonych do ciemnice (strawa

nie oznacza tu ju, jak dawniej, stypy, wic np, czytamy:

si swymi pienidzmy strawowa).

„Czwarte a ostatnie rozdzielenie ksig ustaw. O rocz-

nej wielkiej kapitule na Przemonstracie; o fundowaniu

i budowaniu klasztorów; która ma by ustawa midzy aba-

cijami i klasztory, które s córki; o appellacjej albo o wziciu

do starszego; w czym ma by pyta opat albo starsza

i o przemiennociach; o nieprzedawaniu peusjej albo do-

chodów; jaka ma by poczliwo starszym prioryszom z inych

klasztorów; o wybieraniu starszei albo opata; o wizytato-

roch, którzy klasztory nawiedzaj (w regule tercyarskiej

nazwano ich objedaczami); o wizytowaniu albo nawie-

dzaniu przez opata albo przez starsze; czego niegodzi si

chowa pannom; o nieprzyjmowaniu obcych sióstr; o kon-

wierszkach i o modleniu ich; o przyjmowaniu i rzdzeniu
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sióstr; aby niewiast nie przyjmowano za siostry; aby nie-

wiasty a Boe uchowaj mczyzny z siostrami nie jadab;

o pospolitej kltwie; o niekrzczeniu dzieci; o tych siostrach,

których na czas do pa daj dla uczenia albo szycia;

o chowaniu pieczci konvenckiej ; o siostrach przy farach

bdcych; o sugach panieskich; o kazaniu niektórych wy-

stpów; o nieobjawianiu tajemnic zakonnych; o nieprzesta-

waniu suby boskiej krom zaklnienia z urzdu; o karaniu

kamu albo wasnoci; o niebraniu lichwy od pienidzy;

o nieustawianiu nowych rzeczy za nowego praata albo

starsze; kapitulum 30 a ostatnie, i adna siostra niema

da jimienia wieckiego ani pomnoenia wieckiego czasu

przyrody."

Przytoczylimy wycznie napisy rozdziaów, ale i one

mogyby posuy za to dla krelenia ycia zakonnego.

Pomnik sam, zwracam na to uwag, zawiera niektóre cie-

kawe okrelenia, nie z Miejskiej Grórki (wielkopolskiej) kolebki

przepisywacza, lecz z progów podgórskich tumacza wy-
sze, np. ów sowackomadyarskie w i d e k dystrykt; wszyscy

preaci onego w i d e k u , z inszego wideku; do wiet-
ni ce (nie wietlice) albo iby; pod oblikiem (ksztatem,

pozorem) niejakiej wymówki; maj wdy by przyjte

z tym posobem, e przez rok maj w ciemnicy siedzie;

lniane ty koszulki niemaj by subtelne ani trafne; s i e-

strzyskie chusty; z parachwjami (ogólne w danej

polszczynie, a na Litw powdrowao); podprzeorze
(tak dawniej zawsze mawiano, podkomorze, podchore i t. p.

por. pómile, podawie i t. d.). Niektórych rzeczy nierozu-

miemy, np. e artyku zakazujcy siostrom kupczenia, nad-

pisany: o karaniu kamu (kramu?) albo wasnoci —k a m
tylko oszustwo oznacza; albo e np. ci mog s a m o -

czwarci na kapitu przyjecha, ma znaczy czwórk
koni?

Zakoczylimy wypisy z regu zakonnych—nie tkn-
limy jednak pytania o zakonach samych, o ich spót-

udziale w wytwarzaniu literatury narodowej, w pielgno-

waniu jzyka ojczystego. Najmodszy z zakonów, bernar-

dyski, wysun si, po pierwotnych zasugach Francisa-
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kanów wicej, mniej — Dominikanów (midzy którymi y-
wio niemiecki, np. we Lwowie, przewaa) na czoo tego

ruchu; b. Wadysaw z Gielniowa nie jedyny na tym po-

lu pracownik. I drugiego nie poruszylimy pytania: o ile

pewne naboestwa z góry jzyk narodowy dopusz-

czay, czy popieray. Ani wtpi nie mona, e kult Ma-
ryjny, przysaniajcy niemal inne kulty w Polsce wieku XV
i XVII, jeykiem ojczystym masy pociga; bractwa, ko-

ronki, róace, pieni, modlitwy, psaterz Matki Boskiej

—

od Bogurodzicy poczwszy — polskiego uyway jzyka.

"Wic historya kultu Maryjnego jest przyczynkiem do hi-

storyi jzyka narodowego w kociele i w oratoryach klasztor-

nych oraz domowych. Lecz daleko odbieglibymy od naszego

specyalnego " zadania
,
gdybymy i te tematy pogbia

chcieli; to pytania z historyi kultury religijnej, nie literac-

kiej tylko, z dziejów Kocioa, nie pimiennictwa w naro-

dowym jzyku. Zreszt kilka szczegóów poruszymy jesz-

cze i w nastpnym rozdziale; inne pomijamy tern bardziej,

skoro z osobliwszem zadowoleniem moemy si w kocu
wyrczy prac znakomitego tych dziejów badacza. Roz-

prawa ks. prof. Fijaka p. t. „Królowa Korony Polskiej,

studya do historyi kultu Matki Boskiej w dawnej Polsce",

umieszczona w cennym miesiczniku poznaskim „Prze-

gld Kocielny" w 1902 i 1903 roku, i treci nadzwyczaj

bogata i form pontna, zaspokoi oczekiwania najwybre-

dniejszego czytelnika i znawcy.



ROZDZIA VI.

Modlitewniki.

Uwagi ogólne.—Lune modlitwy, szczególnie Maryjne.—Powie o papie-

u Urbanie.—Modlitewnik Nawojki.—Modlitewnik Konstancyi. — Najda-

wniejsze druki polskie.— Szczyt duszny i t. p.

feeli ju w poprzednich rozdziaach utyskiwalimy nad

straszliwem — ju nie zdziesitkowaniem, ale raczej

spustoszeniem i wytraceniem dawnych zabytków pimien-

nych, to wypadnie nam, gdy o modlitewnikach mówi za-

mierzamy, skargi nasze chyba podwoi i potroi, Pieni

przecie ocalay jako tako; kaza mamy a nadto, cho
nie polskich, ale aciskie ich redakcye; Psaterze, Ewan-
gelie, Biblia wsikay w ksigozbiory klasztorne atwiej,

ju dla swej objtoci, modlitewniki jednak, przeznaczone

dla uytku osobistego, drobne rozmiarami, w dwunastce,

szesnastce lub nawet jeszcze mniejszego formatu, zagubio-

no, zuyto do szcztu. I to nietylko rkopimienne, z wieku

XV, ale nawet druki liczne XVI wieku, o których tyle

wiemy i syszymy, a z których nieraz tylko strzpy ja-

kie przypadkiem w oprawie dawnych aktów odnaleziono.

Lecz pocó mamy siga do pocztków typograficznych,

do Unglerów i Wietorów z ich Hortulusami (ogródkami)

i Clipeusami (szczytami albo tarczami); wystarczy wspo-

mnie o Harfie duchownej Marcina Laterny, Jezuity (Ru-
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sina z Drohobyckiego), tylokrotnie wydawanej: gdzie
s egzemplarze jej kilkunastu wyda? Przyznam si, e
znam j dotd z polemiki protestanckiej, ze wzmianek
u ks, Wielewickiego, alem nigdy jeszcze jej egzemplarza

nie widzia, a przecie to ksika do naboestwa katolic-

ka, nikt jej nie tpi, wydania jedno po drgiem nastpo-

way: zagina jak dawne ksiki polskie, nie tpieniem

umylnem — wszystko bajki, co o tm opowiadaj— lecz

i bezmylnem trwonieniem dawnych zabytków i gorliwem

ich zuytkowywaniem do cna.

Nie moemy si wic dziwi, e zasoby nasze re-

dniowieczne bardzo nike. aciskich ksiek do naboe-
stwa mamy wprawdzie wiele, np. modlitewniki naszych

Jagiellonów, od Warneczyka a do Zygmunta i Bony,

ciekawe dla miniatur i zapisek (z horoskopami astrolo-

gicznymi np. "Warneczyka), które wszystkie Akademia
krakowska wyda zamierza. Tem rzadsze s polskie— wa-
ciwie posiadamy z caego redniowiecza jeden jedyny mo-

dlitewnik polski, i to dopiero z samego koca wieku XV.
Liczniejsze pochodz dopiero z pierwszej poowy wieku

XVI, rkopimienne i drukowane; dwa z nich ze zbiorów

senatora Makowskiego, dzi u prof. Ptaszyckiego w Pe-

tersburgu, niebawem wydane zostan w druku i na razie

je pomijam zupenie. Jeden, krakowski, w bibliotece jagiel-

loskiej (nr. 3301), równie przelotnie wymieniam: zawiera

on modlitwy przed i po przyjciu Boego Ciaa, znany

std, e ma odpis Bogurodzicy i inne pieni (Dies irae).

Cakowite modlitewniki wyprzedzaj u nas, jak wsz-
dzie, teksty lunych modlitw, zapisywanych byle gdzie, na

okadkach rkopisów lub w dopisach, przy ukoczeniu dzie-

ia jakiego, pracy nadto uciliwej. Zamiast humorystycz-

nych wycieczek i drwin satyrycznych (dum bibo piwo stat

mihi kolano krzywo i tym podobnych mdroci) westchnie

ak czy bakalarz do patrona w. albo do X. M. P. i wpi-

sze krótk a rzewn modlitewk.

Najdawniejsz modlitw polsk, moe jeszcze z koca
XIV wieku, znalazem na przedniej okadce pergaminowej
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rkopisu XIII wieku (Pastorale i Sermones "^papiea Grze-

gorza), z kocioa pockiego Matki Boskiej (dzi w Peters-

burgu), ale modlitwa ta tak starta, e z siedemnastu jej

wierszy ledwie po kilka wyrazów odczytalimy. Powtarza-

my tu dla staroytnoci par wierszy; zaczyna si pozdro-

wieniem, czy zwiastowaniem: „possel... bozei... Gabriel (rzek)

sloua bancz ty... scebe narodzy sO blogoslauon owocz gest...

Yczósona neposnausi mOza... pocolene dzeuice doslaui vecz-

ne zbaw... yfpekle scritego... nadegia zbaw... sinka tfego

miego yemus sO... za cudze grzeschny... ktobe maria...

bogh ftroyczy gedini."

Me przypadek to tylko, e si najpierw wanie z mo-

dlitw Maryjn spotykamy. Wspominalimy ju nieraz

o kulcie Maryjnym i jego znaczeniu w dawnej Polsce;

od Bolesawa Krzywoustego, prawicego przez Kwadrage-

zym r. 1112 codziennie „horas Perpetuae Virginis Dei-

que canonicas", ronie ten kult a do "Wadysawa IV,

zakadajcego order Niepokalanego Poczcia i do dni Kor-

deckiego i obrony Czstochowskiej. Wic nie dziw, e si

najczciej i po rkopisaci z XV wieku z modlitwami

Maryjnemi spotykamy. Wystarczy przypomnie, e tekst

polski, zachowany w najliczniejszych odpisach, jest wanie
hymn — modlitwa do Matki Boskiej, synne Salve Regina\

posiadamy go w dwudziestu kilku odpisach, czciej na-

wet, ni rymowany tekst Dziesiciorga, jednak zawsze pro-

z. Nie mylimy tu naturalnie wylicza wszelkich odpisów

i kto i jak je wydawa; przytoczmy sam tekst owej anty-

fony wedle dawnych rkopisów:

„Zdrowa! królewno (sic, nie królewo, dopiero pó-

niej tak), matko miosierdzia (mater misericordiae, da-

wniejszy tekst jest bez mater), ywot, sodko i na-

dzieja nasza (oczekiwalimy raczej woaczów, ywocie,

sodkoci i nadziejo nasza, aciskie vita dulcedo et spes

day do tego powód). Zdrowa! ktobie woamy, wypdzone

dzieci Jewiny (w innych rkopisach: wygnani synowie, wy-

powiedniczy i t. d.). Zdrowa! ktobie wzdychamy kajc
i paczc w tem to padole (wdole, dole innych rkopisów)

zez. A przeto (tegodla, ej nu—eia ergo) ty nasza or-
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downice (rzecznice, rzeczniczko) oni twoi oczy miosierne

knam obróci a Jezu Krysta, bogosawiony owoc ywota
twego, nam po tejto puszczy ukazy, o miociwa, o do-

brotliwa, o sodka (o Clemens, o pia, o dulcis—litociwa

i przesawna innych rkopisów) panno (dziewice) Marya

Amen.
Przytoczylimy umylnie ten tekst, eby zarazem

dowie, e to szczera polszczyzna, 'z aciny przeoona, bez

najdrobniejszego ladu czeskiego. A wspominamy o tem

dlatego, poniewa posiadamy i polskie niby Salve Regina,

zamiecione czechizmami—przez gupot przepisywacza, tyl-

ko, nie dla niedostatków polszczyzny. Innych modlitw nie

przytaczamy, prócz jednej jeszcze. Jak bowiem na poczt-

ku okresu podalimy modlitw Maryjn, podobnie na

zakoczenie jego przytaczamy inn, moe ju z XVI wie-

ku pochodzc. Twierdz, jakoby ta modlitwa bya wier-

szem uoona, ale to tylko pozornie, miejscami rymowana

proza nie jest jeszcze wierszem, choby rkopis o wierszu

prawi. Modlitwa ciekawa, jako jedyny pomnik symboliki

barw redniowiecznej w Polsce— ale w ten temat wkracza

nie mylimy; staroczeski dla niego materya zebra prof.

Zibr i do jego pracy ciekawego odsyamy.

Modlitwa zaczyna si tak: „Kwiatek czysty, smutnego

siercaucieszenie, rodzaj dziewiczy a czemu nam smutek
a przeraenie, gdy ta panna wyesiele, w sko-

naniu wieczne ucieszenie (sowa a czemu nam
i t. d. powtarza si za kadem wezwaniem). Kwiatek bia-

y jestci lelija a tej Pannie dziej Marya. A czemu nam
etc. Kwiatek czyrwony róa zamorska (jerychoska?) a ta

liczna panna królewna niebieska A czemu etc. Kwiatek

zielony ten si przemieni a ta liczna panna prosi Chry-

stusa za nami A czemu i t. d. Kwiatek modry jestci fio-

ek Ana (t. j. a ona) nam skazia piekielny zamek etc.

Kwiatek brunatny jestci? Ana nam porodzia dei filium

etc. Kwiatek czarny jestci pokora, Ana nas domiecia nie-

bieskiego kora etc. Przeto panno dla twej cudnoci Do-

mieci nas niebieskiej radoci A czemu etc. Amen,"

Obok Maryjnych znajdujemy po rkopisach odpisy
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modlitw pasyjnych, do Chrystuta przed Herodem,

na krzyu wiszcego, do pieka zstpujcego, i tak w r-
kopisie Czartoryskich (nr. 3729), z koca XV wieku, za-

wierajcego rzecz acisk o spowiedzi, a potem modlitwy

po polsku i po acinie: „Panie Jezu Kryste, chwal ciebie

na krzyu wiszcego, tarnow koron na gowie noszce-

go, prosz ciebie, aby twój krzy wybawi mi od anioa

bijcego Amen." Takich pi ustpów, kady niemal temi

samemi sowami zaczynajcy si. Ostatni: „Panie—ci do

pieka stpujcego, jte wybawiajcego, prosz ci, aby mi
nieprzepuci tam przy". Te same niemal modlitwy (nieco

ich wicej) czytamy we wspóczesnym rkopisie przemy-

skim, lecz przerywaj one ustpami tymi aciskie kazanie

Passio J. Chr. per figuras et prophecias. W Kazaniach Mi-

chaa z Janowca, wspóczesnych, znajdziemy tumaczenie

o crux ave spes unica etc. „Powitaj wity krzyu, jedyna

nadziejo nasza, w ten dzie umczenia P. naszego J. Chr.

pomnó dobrym sprawiedliwo a grzesznym daj ask
sw i t. d."; tosamo w rkopisie przemyskim i w pasyi a-

ciskiej, pisanej r. 1493 przez Franciszkana Mazura w Ko-

wnie: „Zawitaj o krzyu, nadziejo nasza jedyna, prosimy

ci czasu tego umczenia pomnoy dobre we sprawiedli-

woci a nam grzesznym winy wszytki odpucisz Amen".

Dalszych zwrotek — o arbor etc. — nie daje adne z tych

tumacze rónych.

Jaki Arnolt, przepisawszy r. 1454 dziea Petra Co-

mestora, dopisuje modlitw do „druby" swego, do w.
Arnolta: „Miy, wity Jarnocie, dostojny doktorze i bi-

skupie, bd miociw twemu drubie, daj jemu Boe po-

tem swe uznanie a ktemu rozumu owiecenie, iby tako

jego poywa, jakoby twej witej nauki i ywota nala-

dowa. O daj to jemu, wielki Panie, na prob i zasug
twego miego spowiednika Jarnota, biskupa i wielmone-

go doktora".

Modlitwy róacowe do w. Anny i do N. P. M.,

z koca XV wieku tekstem swym pochodzce, znajdujemy

wpisane w druku spóczesnym (Tabula thematium domini-

carum etc, w bibliotece krakowskiej hr. Czapskich); ostat-
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nia modlitwa ciekawa dlatego, e si z gór sto lat pó-

niej powtarza w drugiem wydaniu Róaca P. Maryej

(ks. Abraama Bzowskiego z r. 1606). Na kocu ksiki tej

czytamy bowiem: „Modlitwa nabona do N. M. P., któr

gdy który brat albo siostra Róanego "Wianka nabonie

mówi albo te aosna i skruszonego serca za przesze

grzechy swe bdc onprzy sobie nosi bdzie
otrzyma 11000 lat odpustu od Syksta papiea (IV)

nadanego: Bd pozdrowiona Przenajwitsza M., Matko

Boa, królewno niebieska, fortko rajska, pani wszego wia-

ta, ty jest osobliwa panienka czysta, ty pocza P. Jezu

bez grzechu, ty porodzia stworzyciela i odkupiciela wia-

ta, w którym ja nic nie wtpi, pro za mn twego na-

milszego syna, aby mnie wybawi raczy od wszystkiego

zego teraz i w godzin mierci Amen." Tak powtarza si

modlitwa jeszcze redniowieczna niemal dosownie.

Przechodzimy z ni do innych modlitw odpustowych,

apokryficznych, uposaonych nadzwyczaj nemi askami,

przypisywanych—najczciej cakiem dowolnie—rozmaitym

ojcom Kocioa, witym Paskim, mczennikom i- papie-

om. Ju ów „list niedzielny zotem pisany" monaby tu

zaliczy; wicej ich znajdziemy w modlitewniku Konstan-

cyi (zob. ni.) np. „Czterdzieci i 2 tysice i 36 dni odpu-

sta przydali 2 papiee od tej modlitwy: „Boe który rzek

przez proroka ja myl myli pokoja a nie udrczenia" i t. d.,

dalej druga: „Którykolwie czowiek t modlitw wypisan

bdzie mówi przez jeden rok na kódy dzie, tedy z je-

go pokolenia 15 dusz z mk bdzie wybawiono i 15 grzesz-

nych bd nawróceni i 15 w dobrym stadle bd potwier-

dzeni i ten otrzyma" i t. d.

Najbardziej rozpowszechnione z podobnych modlitw

apokryticznych byy modlitwy in agone mortis, niby dla

papiea Urbana, zawarte w znanej „powieci" o nim. a-
dna to powie, jednak, lecz polecenie tych modów w formie

opowiadania, ubliajcego pamici papieskiej — naiwno
redniowieczna o to nie dbaa. Tak zwan Powie o papie-

u Urbanie posiadamy w licznj-ch drukach i odpisach; naj-

dawniejszy druk polski, owa agenda Hallerowa z r. 1514,
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dodaje bowiem na ostatnici omiu (nieliczbowanych) kar-

tach polski i niemiecki tekst owej „powieci"; wydano

j ponownie r. 1531 w Pozdrowieniu czonków P. Jezu-

sowych i t. d. (patrz niej) , w poprawniej szej pisowni

i ze zmianami w tekcie. Odpis jej jeden jest w znanym
nam ju Kurnickim kancyonale 1551 r., dwa starsze zna-

lazem w rkopisach petersburskich; w jednym, ysogór-

skim (witokrzyskim) wpisano na okadce owe „oraciones

in agonemortis:" „Byl wrzymye papyesz ymyenyem vrban;

then ysz sye byl wmnozyl wgrzech cyelesny, przepusczyl

nany pan bog nyemocz czyeska y smyertelna; on baczacz

ysz yusz wmrzecz mai, vezwal ktobye (') wsytkye bysku-

py y wsytko duchowyenstwo" i t. d.; baga ich daremnie

o pocieszenie, udziela ma tego dopiero kapelan jego, od-

mawiajc trzy osobliwsze modlitwy: „potim o kapan spi
paczyerz aspyawszy mowil te modlitve vtora... trzeczy

razem ( ! ) pokleuknaa on kapan y spyal paczyerz . .

.

pothym movyl te modlitve trzeczya czo na pargam-

nye napisana yest" — (ale wanie t kart pergamino-

w w rkopisie wycito). W cigu tych modlitw usn pa-

pie w Panu spokojnie i po trzech godzinach zjawi si

w janiejcej bieli, oczyszczony z wszelkich grzechów, ka-

panowi, i potwierdzi mu skuteczno tych modlitw dla

kadego. W innym rkopisie zapisa Andrzej z Orowa roku

1530 cakowit „powie;" nie wedle owego tekstu (cakiem

dowolnie przez Maciejowskiego rokiem 1468 oznaczonego),

lecz z jakiego odpisu, bardzo bliskiego drukowi w agen-

dzie 1514 roku: „Byl wrzymye papyesz gymyenyem vrba-

nus, then ysze szya byl unorzyl w grzechy i t. d." zwo-

awszy „kxobye wszytky kardynay, byszkvpy y wsztyhko

duchowyenszthwo y rzyek donych: moy namylszy przya-

czelye, czo my zapoczyechy dayeczye, gdyszcy yusz mam
prathko wmrzecz, hthorymy (zamiast: którymi) grzechy

moymy czyaszko my (zamiast: cikimi) zaszlvszylem vye-

cznye pothapyenye" i t. d. Koczy: „thesz wzyelky czlo-

vyek czczye albo syszy czyscz thy modlythvy, then m
othpustha thrzy cztherystha lath y thyszancz any przesz

które bymyal czerpyecz w czyszczv za vysthpy swoye.
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yescze nath tho którzy czlowyek czczye albo syszy czyscz

thy modlythvy, tliemv banda wszyawyonya godzyna smer-

czy yego, tho nam racz dacz bog oczecz y duch swathy

wszyszczy którzy thego pozaday rzeczmy wszyszczy na-

bosznye amen 1530.

A oto jeszcze par próbek z agendy 1514 roku. Po-

cztek jak u Orlowczyka, potem: „A zadny gyemu natho

nycz nyeodpowyedzyal yaczy (jacy, tylko, dzi jeszcze

po narzeczach dobrze znane) gyeden szduchownych i t. d.;

przy kocu: A przeszo wszmy thy modlytwy y nyeszy

yo do koszczyala szwytego pyotra a zawyeszy ye w ka-

plyczy kthora rzeczona yest wnyebo wszyczya panny Ma-

rie ku pewnemu poczyeschenyv wschytkym lyvdzom kto-

rich modlitwi (! zamiast, modlitw) wschelky czlowyek, ktho-

ry bdzye w grzechu szmyertelnym, then gych wydzycz

any ogldcz moe (tekst niemiecki nieco krótszy; w obu

modlitwach czarnym, powie czerwonym drukiem wyraona.

Od tych lunych modlitw, których liczba z czasem

si jeszcze powikszy moe, przechodzimy do zupenych

modlitewników. O jednym wspomnielimy ju wyej, „mo-

dlitwy Wacawa ubogiego" mog poniekd równie za mo-

dlitewnik uchodzi; wolelimy jednak przytoczy je wyej,

gdy zawieraj specyalne naboestwa, godzinki do P. Ma-
ryi, w. Anny i do Anioa stróa, i przypominaj niby cz-
ci brewiarza, i one przeznaczone byy dla kobiety, wic
zgadzaj si z gówn cech, spoin wszystkim poniej

przytoczonym modlitewnikom; wiekiem swoim staj na ich

czele, wszystkie inne s póniejsze. Wymienimy najpierw

rkopimienne wszystkie (prócz owych dwu ze zbiorów se-

natora Makowskiego), potem drukowane, wrocawskie i kra-

kowskie; ostatnie poznalimy wszystkie dziki uprzejmo-

ci dyrektora Estreichera— s to, niestety, nieraz tylko dro-

bne uamki, urywki ze sporych niegdy ksiek. Fragmen-

tu wrocawskiego prób faksymilowan mona znale w trze-

cim tomie Ilustrowanych Dziejów literatury polskiej dr.

Henryka Biegeleisena (wydawanych w Wiedniu przez Bon-
dego).

Zaczynamy Modlitewnikiem Nawojki.
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„Ne rody sia krasnym a rody sia szczasnym"; znane

to przysowie maoruskie da si i do ksiek stosowa: nie

warto istotna, leoz nieraz jaki traf lepy o nich decydu-

je. Z catej naszej literatury redniowiecznej najniepozor-

niejsza w gruncie, to Ksika do Naboestwa Nawojki^

bo i póna, z samego koca XV wieku, i malutka rozmia-

rami a treci ani wana ani ciekawa. Tyle innych pomni-

ków dawniejszych , obszerniejszych , znakomitszych pod

kadym wzgldem czekay dugo darmo na wydanie i opra-

cowanie, jakie tej ksieczce powicano, a co ju o niej na-

domylano si, co za romanse o losach jej wasnych i jej

posiadaczy wypisano; przebiera to cakiem nieprawdopodob-

ne i bajeczne rozmiary.

W wywodach naszych dotychczasowych bylimy z gó-

ry i z zamiaru nadzwyczaj wstrzemiliwi, nie dawalimy si

kusi adnym wzgldom ubocznym— raz tylko, przy pie-

ni Bogurodzicy, poszlimy drogami, które tylu innych na

manowce odwiody. Próbowalimy, nie upowanieni adn
wskazówk zewntrzn, spóczesn, dokumentow, odtwo-

rzy dzieje sawnej pieni, jej czas, pocztek, motywy, kom-

binujc wewntrzne, z samej treci i formy wynikajce

wskazówki z postronnemi, dziejowemi okolicznociami^

I oburzylimy licznych krytyków pomawiajcych nas o fan-

tastyczno i dowolno, o zbyt pochopne tworzenie wnio-

sków, zgoa nieudowodnionych. Innym wida takie rzeczy

atwiej uchodz.

Wspomnielimy „o Bogurodzicy", gdy jej losy niec

przypomina nasza ksieczka. Pie napewno XIII wieku,

moe (to nasz domys) w Sdeckim klasztorze dla Kingi

napisan, uchodzc potem za pie star, od dawnych oj-

ców zoon, przypisano w XVI wieku w. Wojciechowi,

dziesitemu wiekowi, katedrze wic gnienieskiej skada-

jc niby jej w upominku to, czem si krakowska poszczyci

nie moga. Wiek XVI co do staroytnoci udzi si ogrom-

nie; ludziom jego wydawao si wszystko nieco oddalone,

nieco redniowiecczyzn zabarwione, tak starem i odlegem

e w rachubie swej mylili si nieraz o liczne wieki. Tak

to przesunito „Bogurodzice" z XIII w wiek X; taksamo
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posunito nasz ksieczk z XV w XIII. Temu, co j po-

siada w wieku XVI zdawao si, e posiada skarb nad-

zwyczajny, z gbokiej staroytnoci, chocia wtedy takich

skarbów i to o wiele ciekawszych i pikniejszych podostat-

kiem jeszcze by musiao.

Kto widzia ksiki do naboestwa XV i XVI wie-

ku, przyzwyczajony do ich malutkiego formatu, do ich

piknych malatur, do kaligraficznego ich wykoczenia'^

z ilu to podobnymi „liber precum", „horarium", francu-

skiego lub niemieckiego pochodzenia nieraz, i po naszych

zbiorach spotyka si mona! Oto mamy np. w bibliotece

Baworowskich, dokd si w kocu z Parya (przez jeneraa

Krasiskiego) zawieruszy, taki „libellus precarius", z cud-

nemi miniaturami, pory roku i ich zajcia przedstawiaj ce-
mi. Z innych modlitewników nieraz barbarzyska rka wa-
nie malatury wycinaa, aeby je jak najpewniej zaprze-

paci. Ale s to rzeczy obce, a jeeli u nas pisane, to a-
ciskie bywaj.

Ksieczka Nawojki wyjtkowo po polsku napisana.

Zwyka to sobie ksieczka do naboestwa, przeznaczona^

poniewa polska, dla kobiety, dla Nawojki wanie, które

to nazwisko pi razy si w niej powtarza. Wykoczenie
jej, prócz uycia pergaminu i wizej kaligrafii, byo wcale

pospolite; ten kto j pisa, wicej podobnych w wiat
puci. I zdaje si, e nic a nic w niej, prócz polskiego

jzyka, szczególnego nie byo; dorobiono dopiero znacznie

póniej wszystko to, co jej wanie brakowao.

Romans o niej skomponowano ju w sto kilkanacie

lat po jej napisaniu. Na futeraliku srebrnym, w którym
ksieczk t, albo owa Nawojka sama, albo chopiec czy

panna suebna za ni nosili, wyryto bowiem nastpujcy
napis: „Libelas precarius, quo utebatur S. Hedvigis ducissa,.

ab eminentisimo cardinali Bernardo Maciejowski (umar
1608 r.) illustrissimae sorori suae Annae Wapowska ca-

stellanae pramisliensi et per eius nepotem Stanislaum Wa-
powski Societatis Jesu huic templo muneri datus anna
1634 II Octobris".

Cay ten napis, to—Wahrheit und Dichtung. Prawd
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mieci zakoczenie; kolegium poznaskiemu oo. Jezuitów

ofiarowa w darze cenn, jak si wydawao ksieczk je-

zuita St. Wapowski, do którego familii dostaa si ona

z daru kardynaa Maciejowskiego. Pierwsza karta rkopi-

su, na której si moe dedykacya Maciejowskiego znajdo-

waa, wycita, moe dlatego, e tre jej wcale nie licowaa

z pierwsz czci napisu na futeraliku. Chyba nie. kardy-

na go wymyli; poniewa siostra jego nie Anna, lecz Ka-

tarzyna si nazywaa, wymyli go moe dopiero dawca

daru do zakonu, eby darowi swemu osobliwsz przypisa

wag, bo on pewnie o nikim innym, tylko o lskiej ksi-
niczce, o wrocawskiej Jadwidze, o wdowie po Henryku

Brodatym, zmarej r. 1243, myla.
Ksieczka pozostaa wasnoci zakonn a do kasa-

ty zakonu — nie ulega moe spldrowaniu szwedzkiemu,

albo moe po niem dopiero do zakonu si dostaa, wbrew
napisowi?? Po kasacie darowa j eksjezuita który rodzi-

nie Gozimirskich. Od Gozimirskich dosta j prof. pozna-

ski Jan Motty i wyda j, naladujc nawet format ma-

lutki oryginau, r. 1823. Pierwszy to by pomnik rednio-

wieczny, wydany u nas ze znawstwem, ze starannoci na

owe czasy cakiem niezwyk, a wyda doczekaa si ta

ksieczka—niewiedzie co sobie w niej ludzie upatrzyli

—

jeszcze trzech, w Krakowie 1839 r., w Wilnie 1856 r.,

w Poznaniu 1875, kiedy to syn pierwszego wydawcy, Sta-

nisaw Motty, wydanie ojca najstaranniej odnowi.

Z samym rkopisem jednak obeszlimy si icie po

polsku t. j. zawieruszylimy marnie i ten „skarb", jak ty-

le innych. Pani Wasilewska, dawniej Gozimirska, odebraw-

szy rkopis ze srebrnym futeralikiem od wydawcy napo-

wrót, darowaa rkopis i futeralik hrabinie Julii z Brezów

Woowiczowej w Dziayniu pod Gnieznem, gdzie si jesz-

cze 1836 r. napewno znajdoway. Ale fortuna Woowiczów
runa, Dziay przeszed wobce rce, hrabina przeniosa si

do swoich dóbr w Augustowskiem a rkopis zgin bez ladu.

To jest waciwie nie cakiem: gdy futeralik jego sam od kil-

kudziesiciu lat znajduje si na lsku, niedaleko Warm-
brunn, w zamku Fischbach, tylko zamiast oryginau mie-
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ci si oddawna w futeraliku wydanie Mottego z r. 1823

jaki prestidigitator wyeskamotowa rkopis a zastpi go

drukiem.

Fantastycznymi torami potoczyy si badania „nauko-

we" nad ksieczk sam, jej celem, czasem i przeznaczeniem.

Chocia znajdowali si obrocy jej napisu, co wicie wierzyli,

e niemiecka ksiniczka na polskiej modlia si ksieczce,

nie sposób byo zatai, e sama pisownia oryginau (pierw-

szy wydawca zaczy by podobizny licznych jego kart

24) stanowczo przeciw XIII wiekowi wiadczya. Wic po-

sypay si roje docieka, co to za „Jadwiga ksiniczka";

powiedziano sobie, e S. moe nietylko Sancta, ale i Sere-

nissima oznacza i wszystkim Jadwigom polskim po kolei

j przypisywano, wic i królowej Jadwidze i Jadwigom
Jagiellonkom (zmarej 1431 r. córce Wadysawa Jagiey
i córce Kazimierza, wyszej r. 1474 za Jerzego bawarskie-

go zmarej 1506 r). Ale fantazye te urosy wycznie
z fantastycznego napisu i cakiem je odrzuci naley:

ksieczk napisano przecie wedle jej wasnego wiadec-

twa, dla jakiej Nawojki.

Wic, jak pijany potu, czepiano si Nawojki: mnie

ndzn, grzeszn; mnie grzesznic; mnie ndznic... udr-

czon poznae—tak ona o sobie prawi. Wmawiano w nas,

e ta Nawojka sama ksieczk napisaa a moe nawet

i sama j uoya, a poniewa kobieta-literat nie codzien-

ne w ówczesnej Polsce zjawisko, wic wród osobliwszych

niewiast jej si doszukiwano. Jeden przypomnia sobie

panienk, co dz wiedzy zagnana, mskie szaty wdziaa

i w Krakowie bakaarzowaa, a si oszustwo wydao
i wstpienie do klasztoru dnej wiedzy ycie ocalio; dru-

gi znowu przypomnia sobie, e Toporczycy jedne z nie-

wiast ich rodu w wiey krakowskiej za zbrodni osadzili,

wydoby j wic z tej wiey, osadzi w klasztorze domini-

kaskim i ksieczk w skrusze za winy i grzechy uoy
i napisa jej kaza.

Wszystko to bani wierutne; ksieczki do naboe-
stwa polskie pisywano dla niewiast, wic j i dla jakiej

Nawojki napisano— oto wszystko co si da powiedzie. Na-

Literat. rilig. — Cz. III. 9
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wojka za, to nie oznacza tej, co nawojowaa, zwojowaa

co i zawinia, lecz jest to sobie najzwylilejsze imi dawne,

uywane na równi z Natali, Natali zastpujce (magni-

ficam Nathaliam alias Nawoyka de Konyeczpole, re-

lictam magnifici olim Mathie de Bnyn palatini posnanien-

sis) czytamy w aktach poznaskich 1496 — 1525 r.

Par sów i o tem nazwisku. W pierwotn, czysto

sowiask i polsk nomenklatur osobow, w owo wycz-
ne panowanie Bolesawów i Kazimirów, Switosaw i Do-

bronieg, wciskay si ju od koca X wieku nazwy obce,

niemieckie i aciskie, chrzecijaskie czasami staroytne,

mitologiczne nawet i ydowskie starozakonne. Wic nasi

Parysy, Jaktory (Hektor), Jaracze (Horacy), Biadamy it. d.,

posypuj si za Karolami i Hermanami, Janami i Jaku-

bami. Ale obce nazwy i imiona osobowe, chrzestne, ulegay

najrozmaitszym przemianom. Jedne tumaczono ywcem,
z Sylwestra np. zrobiono Lasot, zignacego e-
got, z Bonawentury Dobrogosta, a nie tgim
by Grekiem, kto Metodego Strachot, niby od me-

tuere, przezwa. Czciej ubierano cudzoziemca w kubrak

narodowy, a wic z Jakuba urobiono Jakusza a po-

tem i Kusza, z Piligrima Grzymka, z Wincen-
tego Wicieca, z Francisca Frcka, z Be-
nedykta Bienia i Bieka. Wiedzia o tem doskonale

Dugosz i tylko osobliwiej si wyraa, nie najtrafniej rzecz

wystawia, kiedy np. w ywotach biskupów poznaskich

twierdzi, jakoby po biskupie Teodorze, albo po Dj^oni-

zyuszu szlachta polska swoim dzieciom ich nazwy nada-

waa, lecz nie umiejc ich naleycie wymówi,
z Teodora Cadra, z Dyonizya Dziwisza zrobia,

mógby doda z Hieronima Jarosza, z Klemensa
Klimunta i Klimka it. d. Czasem asymilowano obce-

go przychodnia bardzo dowolnie, tak np. Floryana sta-

le Tworzyjanem nazywano (jakby Flori-Janus) a po-

dobnie Natali pod Nawojk, dawne, prastare imi
polskie (do mskiego Naw oj a) podprowadzono. Oto i ca-

a historya „Nawojki" i jej ksieczki, tem prostsza i zwy-

klejsza, im bujniej imaginacy szafowano.
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Rozwiedlimy si tak szeroko nad tymi dodatkami

i romansami, poniewa o samej ksieczce nic nowego po-

wiedzie nie umiemy. Powicano jej niedawno jeszcze

najmndniejsze, najpilniejsze poszukiwania, aby wykaza
jej róda waciwe, ale trudno na nie trafi; modlitewnik

to, a wanie takie dla prywatnych i dla wieckich osób

przeznaczone rzeczy, nie brewiarze i t. p-; najtrudniej wy-

ledzi. Mamy przed sob póniejszy odpis rozmaitych ka-

waków, jakie Polak-pisarz pierwotny poskada z byle ja-

kich aciskich, niemieckich lub czeskich, wzorów; z jakich?

to dosy obojtne i wyniki poszukiwa mudnych nie sto-

j w adnym do nich stosunku.

Modlitewnik ten, (a tu zaznaczmy jeszcze, e nic nie

zabrania nam uwaa go jako ksieczk owej pani woje-

wodziny, wdowy poznaskiej), zawiera najpierw modlitwy

Maryjne; dalej modlitwy „kiedy podnosz Boe wierne

ciao''; modlitwy „przed przyjcim Boego ciao" i kilka

innych; s midzy niemi mszalne, jak modlitwa w. Toma-

sza (ale w odmiennem od mszalnego brzmieniu); Omnipo-

tens et misericors deus; Summe sacerdos (modlitwa w. Am-
broego czy Anzelma). Niektóre modlitwy s wierszowane,

np. Modlitwa o Boem Ciele z form zwrotki dosy nie-

zwyk:

Anielski chlebie powitaj.

Miy Jezu ask mi daj,

Bychci dobr mod daa,

I gorco miowaa
Do mierci.

Powitaj dziewicze ciao.

Które na krzyu wisiao.

Trzeciego dnia zmartwychwstao,

Z tob, panno królowao.

Na wieki, amen.

Modlitwa Omnipotens et misericors deus (przed przyj-

mowaniem Ciaa Paskiego) zachowaa si nam w wierszo-

wanej przeróbce, „w póarkusikach pergaminowych, zdj-
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tycli z okadki starej ksiki", lecz u „Nawojki" tekst jej

przystosowany do kobiety, tu niezmieniony; dodatkami

rozszerzono brzmienie aciskie: wiersz sam wcale wolnie

zbudowany:

Panie miy Boe mocny
Oto czowiek barzo zosny

Przystpuje do ciaa witego,

Boga w Trójcy jedynego....

Jako niemocny do lekarza pewnego,

Jako nagi do króla wielebnego.

Jako lepy do wiece bóstwa jego,

Jako pragncy do studnice ywota wiecznego,

Jako pielgrzym do pana lutociwego,

Jako suga do króla askawego.

Jako umary do ywota trwaego...

Wszyscy wici za mn procie

To mi u Boga wymócie
Bych móg dostojnie pana mego
Przyj dla otrzymania aski jego

I po mierci ywota wiecznego amen.

Nie wiersze to i strofy, ale rymowana proza, czsta

po ówczesnych modlitwach. Przytocz teraz na dowód, jak

tekst „Nawojki" wyglda i czy mona go byo cho na

chwil seryo do XIII lub XIV wieku odnosi, dwie po-

cztkowe modlitwy Maryjne, jedne w pisowni oryginau,

drug w nowoczesnej:

„Swyanta Maria, Boa porodzycyelko naczysczscha

dzyewko, przez myloscz szyna thwego yednaczka boga na-

schego Jesu Crista zewschemy szwyatymy y vybranymi bozy-

my przydzy napomocz mnye a racz proszycz zamna grzeschny-

cza, bo moya duscha wdraczenyv pooona yest y thy moy
dvch mylosczywa obezrzysz volayaczy kthobye, vysluchay

mye namylosczywscha. Czyebye bogozlawya (bardzo wtedy

i póniej jeszcze ulubiona forma zamiast bogosawi) wszyt-

khy rodowye, bo thobye vczynyl vyelkoscz genze moczen

yest y szwyanthe gymya yego. Ty chwalyebna krolyewno
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uyebyeska czyebye prosch bogoslawyona dzyewko szwyan-

tha Maria przez szwyathe thwe narodzenye, wyem ze

sztworzyczyelya wschego ]yvda porodzyla yesz, yzby bya
mnye nadznyczy na pomocz wdzyen szkonanya mego ze

wschemy szwyatymy przez szwyanthy krzy nanym ze szyn

thwoy przybyt byl czyebye vcznyowy szvemv Janovy po-

yeczyl, rzekacz owo macz twya, przez yego gymya my-
losczy pomozy mnye nadznyczy wewschech rzeczach wgych-
ze mnye vdraczona poznalasz". Pisownia i sowa z ko-
ca wieku XA , nie wczeniejsze. A oto jeszcze Pozdrowie-

nie i Litanja:

„Zdrowa bd Maria, mioci pena, boa porodzi-

cielko, jae nad soce i nad miesic cudniejsza, zdrowa

bd, gospodze cliwalebna i barzo wymienita, jesz znamie-

nita je obicza, król nieba i ziemie poda jest; zdr. b. g.,

anioem zawitana; zdr. b. g., ogarniona Ductiem witym;
zdr. b. pani, noszca boga; zdr. b, p., ie z twego wite-
go ywota zasuya je syna Boego porodzi; zdr. b. go-

spodze, ie syna boego doia (zamiast karmia wtedy

uywane, np. i. w Rozmylaniu Przemyskiem i i.) i jego-

e kbaa (kba piastowa, kbak alumnus); zdr.

b. królewno, ty syna boego pieluchami powijaa, ty ji

w jaskach pokadaa; z. b. królewno, ty syna boego w ko-

ciele ofierowaa, którego w ciele ogldaa i oberzaa i sy-

szaa przepowiedajc zbawienie nasze; z. b. dziewko chwa-

lebna, którae syna Boego widziaa na Krzyu rozbitego

za nasze odkupienie. Z. b. która syna Boego widziaa

umarego i za nas pogrzebionego. Z. b. pani, któregoe
widziaa wstajc zmartwych. Z. b.; ja je widziaa syna

Boego wstpujc na niebiosa do Boga Ojca z ciaem onym,

je z niepokalanej dziewice przyj raczy. Z. d. królewno

niebieska, angielska, archangielska i wszech niebios; z. b.,

uwiesielenie wszech witych; z. b., chwao ludzka; z. b.,

oprawienie zgubionych; z. b., nadziejo nasza i zbawienie

nasze; z. b., nawitsza nade wszemi niewiastami; z. b.,

dziewice chwalebna i wszej chway dostojna, mimo wszyt-

ki czeniejsza".



Dopatrywano si tu prozy rymowanej albo nawet pier-

wotnej formy wierszowanej. Litania brzmi tak:

„Gospodze, wysuchaj nas, Zbawicielu wiata pomoy
nam, wita Boa porodzicielko, prosi za mn, wita Ma-

rja namiociwsza pani orduj za mn, . M. naagodniej-

sza uciecho ktobie uciekajcych pro zamn; S. M. pena

mioci i wszej sodkoci pro zamn grzesznic; S. M. an-

gielska cudnoci orduj zamn; . M. patryarchów i dza
prorocka, pro zamn; S. M. skarbie apostolski orduj za-

mn; S. M. porodzicielko Jezukrystowa pro zamn, . M.

niepokalana orduj zamn; . M. bogosaniona nad wsze-

my niewiastami orduj zamn; . M. wcignij miosier-

dzie i dotkni serca mego i bd wola twe, iby owiecia

i zbawia mnie grzesznic od wszego zego; S. boa poro-

dzicielko M. przez syna twego miosierdzie zbawiciela me-

go, jene z ywota twego narodzi si chcia, zlutuj si

nademn i pro za me grzechy; . M. dziewice wiekuista

przez zmiowanie syna twego, jene ciebie tako wiele mi-

uje i powyszy nad kory angielskie, wysuchaj mnie grze-

sznic, w. M. sodkie ucieszenie zlutuj si nademn, . M.

naagodliwsza i namierniejsza i nasodsza i wiata wszem
miosierdziem napeniona slutuj si nademn; . M. mor-

ska gwiazdo nawietlejsza pani z. s. n.; . M. tajemnice

Boe wiedzca zlutuj si nademn".
Przytoczyliny tyle urywków, gdy chcemy ogól-

niejsze pytanie przy tern poruszy. Jeden przesd nauko-

wy czy zabobon, wpywowi literatury, pisma i jzyka cze-

skiego na polszczyzn dawn, nadto szerokie zakrela roz-

miary; inni znowu wszdzie widz „rutenizmy" nawet w Bi-

blii królowej Zofii ich si dopatrzyli, odnaleli je nawet

w ksieczce Nawojki. Rutenizmy wszelkie z góry, jako

zupenie niemoliwe, usuwamy; polskie albo staropol-

skie sowa, uczenik, cerkiew, lubieny (luby, mi-

y) i tyle innych za ruskie podawa nie mona, bo wtedy

tym samym prawem i wod i brata—poyczkami ruskiemi

nazwiemy. Inaczej ma si rzecz z czeskiemi wpywami. Tych
z góry zaprzecza nie mona; jwanio Biblia królowej Zofii

przesadnym ich, niedorzecznym niemal, zawsze jednak pozo-
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staje ladem. Ale z jednego lub kilku pomników rzeczy

uogólnia nie wolno. Wspomnielimy ju „Maeckiego,"

twierdzcego, e jzyk polski zepsuty, bez czeskiej pomocy
o wasnych siach sta uie moe; ale e co sobie kto tam
uroi, dowodu nie stanowi. Nie przeczymy, e s, jak

i cakowite rkopisy (Biblia Zofii wanie, Kancyona Prze-

worszczyka, legenda o w. Dorocie i kilka mniejszych za-

bytków i pieni), tak nawet i druki, niby polskie, napoy
czeskie, np. jaki bardzo stary druk, bez pocztku i koca,
w Osolineum (nr. 60S62), na 76 kartkach malutkiego for-

matu wycigi ze Starego Testamentu i wybrane lekcye z no-

wego obejmujcy, niby co jak polska biblia pauperum, bo

po jednej stronie rycina z dopisanym wierszem o treci,

po drugiej tekst Ewangelii (ju od karty 16; ze starego

wzito tylko sowa o stworzeniu wiata i o dziesiciorgu).

Moe to i najstarszy jaki druk polski, ale jzyk jego

straszny, przez pó czeski, jakby po myli Maeckiego uro

biony; wic jest i sau (s) mand roci, ena, prócz
(dlaczego), imieno, knie kapaskie zamiast ksi,
d w e r z e (drzwi), k o 1 i k o (ile), w y s z e (wyszed), p r z i a-

tielu (przyjacielu), tehdy, muów (mów), od tam-
tud sem (ztd tam) i t. d. Pisa to chyba jaki lzak,
których si wiele w Krakowie przewijao.

Tak wygldaj lady wpywu czeskiego; cakiem co

innego za, jeli takich wskazówek wyranych niema i do-

piero si je stwarza, co si np. przy ocenie ksieczki Na-

wojki i przy innych dawnych tekstach nieraz zdarzao.

Niektórym uczonym naszym ju rdzennie polskie formy,

jak powieda, ofierowa it, p. wystarczaj, aby

pomnik jaki polski czeskim przypisywa wpywom. Otó
w ksieczce Nawojki wpywy te s minimalne i niczego

nie dowodz. Zdarzaj si przecie i takie wypadki, e
Czech móg przepisywa polski tekst i mimowoli czeskie

formy wplata; tak stoi np. sprawa z modlitewnikiem Kon-

stancyi: masa jego czeskich form bynajmniej nie dowodzi,

eby on sam z czeskiego wzoru wyszed, dowodzi tylko, e
przepisywa go kto, w czesk mow i pisowni woony.
Czeska pisownia bnog, wuo (nawet w drukach Halero-
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wych), witeho i t. p. wcale jeszcze nie orzeka o Cze-

kiem ródle. Wic i nadal powtpiewa bd, czy ksi-

eczka Nawojki istotnie z czeskiego przetumaczona, po-

minwszy to, e najwicej z tego, co tam za czeskie uzna-

j, za dobr polszczyzn uwaam, takie np. moc en, lu-

da, ma; dwójki wyrazowe na jedno pojcie: pani— go-

s po dze, d zie wko— d z i e wice ; nagoy, starzej-

szych i tyle a tyle innych. Nawet wyrana jedna i dru-

ga reminiscencya czeska niczego nie dowodzi; jeeli wy-

ranego róda czeskiego niema, za kruche to podstawy,

by na nich takie twierdzenia opiera: oto nasze wywody,

a na ich poparcie przytocz cho jeden przykad.

Mamy np. z r. 1529 kalendarz polski, judycy
albo h u d y c y , jak to lud nazywa. Wiemy, e krakowskie

kalendarze szy do Czech, Niemiec i t. d., nie na odwrót;

Otó i nasz „judycyarz" wyranie twierdzi, e tumaczy

swój polski kalendarz z krakowskiego aciskiego; tymcza-

sem znajdujemy jawne czechizmy w jego pisemku. Co to

znaczy? Czyby on, mimo swej zapowiedzi z czeskie-

go tumaczy? Ani mu si nio; — nie mia po prostu a-
dnego czeskiego indicium przed sob, mia tylko aciskie;

czechizmy jednak wsuny si pod same pióro niewpraw-

nego pisarza. Otó i czechizmy „Nawojki" adnego jesz-

cze róda czeskiego nie dowodz wcale — pominwszy, e
najwiksza tych czechizmów ilo urojona, jak poka zno-

wu na przykadzie.

Czytamy na jednem miejscu rkopisu (str. 108): aby

mi rzek przez sowa szwe gono (w parafrazie mo-

dlitwy Summe Sacerdos qui sonet sine sono et sine stre-

pitu verborum louatur omnem virtutem etc. Nie umiem

sobie tego (przez t. j. bez, sowa szwe) wytumaczy
inaczej, jak tylko w ten sposób, e w czeskim doso-
wnie prawie z niemiecka brzmiao to zdanie: „jen

mi rzekn bezslova a zve hlasno", co tumaczy: poj jako

s z w e i tak napisa. Tymczasem mona to cakiem ina-

czej wytumaczy: w oryginale polskim, z którego dla pa-

ni wojewodziny poznaskiej, Nawojki z Koniecpola Bni-
skiej, pisarz ksieczk przepisywa, byo napisano: aby
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mi rzek przez sowa szwe°—szwego t. j. wszego, w da-

wnej polszczynie bowiem przestawiano te brzmienia, ma-

wiano szwy tek zamiast wszytek, Szwerad, Szwe-
mys, Szwebor i t. d. zamiast "Wszerad, Wszemys,^
W s ze bor it. d. i nawet w samej ksieczce Nawojki jest

tego przykad; przepisywacz przeoczy tylko mae o nad

lini i napisa samo szwe.
Zatrzymalimy si tak dugo przy ksieczce Nawoj-

ki, poniewa to najstarszy nasz modlitewnik, tyle o nim na-

domylano si i tak niesusznie cech polskoci mu odmawia-

no. Tern króciej uporamy si z innymi. Po „Nawojce" na-

stpuje, z czterdziesto—lub trzydziestoletni przerw „Kon-

stancya".

Jest to ksieczka malutka, w szesnastce 311 kart li-

czca, pisana gotykiem; koniec rkopisu (od k. 290) dopi-

saa zdaje si inna rka i dodaa na ostatku sowa „Stary

ociec napisa 1527". Nazywamy za ten zabytek, który

ucierpia bardzo znacznie od wilgoci, tak e pierwszych

48 kart niemal odczyta nie mona i pocztku niema, m o-

dlitewnikiem Konstancyi, poniewa powtarza si

dwakro w toku Modlitw jej imi, np. o Jezu racz wla
w serce moje suebniczki twojej Konstancyej ask twoje:

albo w modlitwie .,idc spa" dzikuje, ze Bóg raczy

strzedz „niedostojn suebnic, Konstancy".

Modlitewnik Konstancyi, znacznie obszerniejszy, ni
Nawojczyn, skada si ze zwykych w ówczesnych Hortu-

lusach i modlitewnikach dziaów; niejeden z nich pojawi

si ju by przedtem^ t. j. przed rokiem napisania 1527,

w druku polskim, nie mówic o aciskich; na druki a-

ciskie powouje si nasz tekst nieraz, np. na „Pomerium"

(t. j. Pelbarta dzieo, drukowane wielokrotnie)—nie jest to,

jak wydawca (dr. Wisocki) mniema, Pomerius Julianus

arcybiskup z Toledo, zmary 691 r.!; na Jakuba Pereza

(„o tem pisze na Magnificat Jacobus de Yalencia biskup

Krystopolitanus", zmary 1491 r.); na objawienia w. Bry-

gity i w. Mechtildis; wspomina i Malogranatum cystersa

czeskiego Pawa (z XIV wieku, w formie dyalogu, czstym
po polskich rkopisach) i i.
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Zaczyna nasz modlitewnik Mk Pask, zebran
z czterech ewangelistów, bez wszelkich dodatków; ju wy-
ej o niej wspominalimy. Rzecz przepisana chyba z dru-

ku, jak i nastpna, „Umowa (t. j. rozmowa) grzesznej du-

sze z Panem miym Jezu Chrystem ukrzyowanym, ona

kniemu pokornie, a on do nie askawie, by nie rozpaczaa

sobie w swoich grzeszech", przynajmniej zapewnia ks.

Juszyski, dawny modlitewnika waciciel, „to samo mam
w uomku z Wietora drukami" — rzecz niewiadomego au-

tora, bardzo adna i pobona. Po modlitwach w. Brygity

(XV w.) do P. Jezusa i Mki Jego, nastpuje, powtarza-

jce si i w druku dawnym (patrz niej), Pozdrawianie

czonków P. Jezusowych. Rkopis zapewnia, kto to pozdra-

wianie na kady dzie nabonie prawi, otrzyma pi da-

rów: i trzy dusze z jego pokolenia, co miay by potpio-

ne, bd zbawione; i bdzie czyst od grzechów, jakoby na

chrzcie; otrzyma ask jakoby sam wszystkie mczenników
mki cierpia; wybawi wszystkie dusze z mk, za które si
modli; gdy umrze roku lub miesica, kiedy t modlitw
zacznie mawia, otrzyma odpat, jakby j 15 lat mawia.
Po tych modlitwach Chrystusowych nastpuj Maryjne, po-

zdrowienia, radoci, smtki i t. d., przeplatane Chrystuso-

wemi. Dalej modlitwy we mszy, midzy niemi „duchownie

rozumiejc odzienie meszne, przypraw si w te cnoty, które

sie znamienuj przez nie", wykad alegoryczny; potem

krótka nauka o Ciele Boem, stawiajca najrozmaitsze py-

tania i rozwizujca je, ciekawa, bo pierwsza tego rodzaju

(zachowana) w jzyku polskim, np. „Spytaby dalej, cze-

mu pod dwoj' osob kapani przyjmuj, gdy jako my pro-

ci pod jedn? Jest zupeny Chrystus, odpowiadam: i to

jest ta tajemnica, aby byo ukazano, i wszytk natur

przyj, bo wszytk zbawi, bo przez osob chlebow zna-

mienuje si ciao, przez winn osob dusz, a przeto gdy

kapan t ofiar ofiaruje, tedy pod osob chlebow dla zba-

wienia cia naszych, pod winn dla dusz ofiaruje, jako to

znamienowa Mojesz, gdy zwierzce miso za ciaa y-
dowskie a krew za ich dusz ofierowa; dlatego na otarzu

nies dwie witoci, ale jedna, bo pod oboj osob jedne-
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go przyjmuje, a przeto nie przemienia si osoba chlebowa
jedno w ciao a winna osoba jedno w krew. Spytaby (to

znaczy, zapytaby, wedle dawnej polszczyzny), czemu ka-

pani ami Hosty? Odpowiedam, i tam nie jest ciaa

Chrystusowego amanie, ale telko hostje chlebowej dziele-

nie. Spytaby jeszcze, co znamienuje to amanie? Odpowie-

dam, i czstka w kielich wpuszczona znamienuje ciao

Chr., które wzmartwe wstao, czstka przez kapana przy-

jta zn. c. Chr., po wiecie chodzce, czstka pod paten
schowana znamienuje ciao w grobie lece" i t. d.

Ale modlitewnik Konstancyi, inaczej ni Nawojczyn,

by przeznaczony dla zakonnicy, wic nastpuj „cudowne

nauki", np. „córko w panie bodze mia, ja, jako ociec twój

duchowny i przyjaciel dusze twojej wierny, prosz ci,

aby czsto, nie moeli by zawdy, pamitaa, ie na tym
wiecie niemasz dugiego mieszkania" i t. d. — nastpuj
nauki, jako zachowa pokój; wymiemy czwart: „aby

wieci ani tajemnic, które bywaj powiedany o siostrach,

nie suchaa a jeliby co takiego sychaa, by tego adnej
siestrze nie powiedziaa, a najwicej tego, czymby siostry

moga zwadzi i miedzy jimi ask skazi, bo taka sprawa

nie jest pobona, ale sprawa Lucyperowa i jego towarzy-

szów i tych ludzi, którzy jego wol penic tako dziaaj.

Pite, aby wystpów i niedostatków siestrzyskich nieba-

czya ani o nich mówia ani sie z nich gorszya" i t. d.

Przy kocu rkopisu, odznaczajcego si znacznem pogma-
twaniem treci, przeplataniem jednych rzeczy drugiemi,

znajdujemy znowu wyliczenie 27 rzeczy, które zakonica

ma w sobie mie, midzy niemi np. „czste robotowanie,

w korze uczliwe ciaa zachowanie, z koru adne niewy-

^hodzenie, ali (a) bdzie modlitwy dokonanie i t. d."

I ten modlitewnik zawiera rzeczy cakiem apokryficz-

ne, np. znane mi z druku spóczesnego (zob. ni.): „Czcie

si w ywocie w. Biernarta, ie zy duch rzek jemu:

wiem 8 wirszów w otarzu, ktokoliby je na kódy dzie
mówi nabonie, ten nigdy nie bdzie zatracon. Tedy w.
B iernart zakl jego, aby mu je ukaza, ale zy duch uka-

za ich jemu nie chcia. S. Biernart rzek, ja je dobrze
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najd tym obyczajem, ie na kódy dzie otarz cay b-
d mówi, a tako i ty 8 wirszów zmówi. Ten zy ducli usy-

szywszy w, Biernarta, ie chce tako wiele dobrego czy-

ni, natychmiast jemu je wzjawi a pirwszy wirsz ten jest"

i t. d. O innych modhtwach „apokryficznych" wspomnieli-

my wyej. Równie wspominalimy, e mimo wielkiej ilo-

oci czechizmów w pisowni samej, niema adnej poszlaki,

jakoby teksty nasze z czeskich wzorów pochodziy. Wska-
emy jeszcze jeden dziwaczny szczegó. Pisarz modlitewni-

ka pisuje niemal stale zamiast nauka, nka, nczyl
zamiast nauczy, nk zamiast nauk i t. d., nawet obce

wyrazy podobnie pisze, inkst zamiast inkaust, He-
ms zamiast Emaus. Có znaczy taka niesychana, nie-

widziana pisownia? Jest to rodzaj artu czy zabawki: po-

niewa czeskiemu sau odpowiada polskie s, czeskiemu

maudrost polskie mdro, uwzi si Czech, przepi-

sywacz polskiego wzoru i nauk i Emaus tak samo przez

^, pisa; innej przyczyny tej bezmylnej pisowni chyba nie

odnajdziemy.

Ostatnie dwadziecia karteczek rkopisu (290 — 310)

dopisaa odmienna rka, owego „starego ojca z r. 1527".

Czechizmów naturalnie nie zna adnych, wic nie powtó-

rz si one na poprzednich kartkach tak czste: B u o g za-

miast Bóg, Bohu, pyet zamiast pi, m a t i c a zamiast

macica, nadieja zamiast nadzieja, dusze zamiast du-

sza, duffani zamiast dufanie, na wisielicy zamiast

szubienicy, niewymlowne zamiast niewymowne, n i e -

d a k t o r y zamiast ladaktóry i kilka innych. Lecz nie-

wszystko, co wydawca jako bd jzykowy lub czechizm

podaje za taki uznajemy, np. Jawa (Ewa), musia,^
chrzypcie (grzbiecie) i t. d. s najlepsz polszczyzn.

Pisownia jak szgarga (skarga), kwyazdy, czyekom
(czegom), g 1 e b o g (gbok) i t. p. znajdujemy np. w ywo-
cie . Amandusa i gdzieindziej; m owy tz (mówi), cz es tz

(cze), stworzytz (stworzy) drukuje Haller tak samo.

Modlitwa „starego ojca", wypeniajca ostatnie karty (uy-

wa ju / nieraz, jak w drukach) jest niby pozdrowieniem

czonków Maryi i coraz nowem wzywaniem, przypominaniem
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jej aski, np. „Bogosawiona nieciaj bdzie twoja napo-

czliwsza gowa, któr ty smtna matko dzisia tako ao-
bliwie skonia na serce twego miego dziecitka

,
przez

có ty jeste pieczoowata, ieby go od straszliwego cir-

pienia mierci odwioda i t. d. Bogosawione nieciaj b-
d twoje rumiorie i przyjemne usta, które dzi prawie zmar-

e i blade si stay i t. d ofiaruj ja tobie t szedzie-

sit pacierzy ku chwale tym szedziesit godzinam, w któ-

re ty stradaa twego miego syna tako aobliwie" i t. d.

Jeszcze póniejszy jest ów wspomniany wyej modli-

tewnik krakowski, gównie z modlitwami o Ciele Paskiem,
równie dla kobiety przeznaczony. Na prób przytaczamy

jedn „Moglitw (z form t nieraz spotykalimy si w ci-

gu naszej wdrówki po rónych rkopisach) przed przyj-

ciem Ciaa Boego". Jest to parafraza aciskiej modlitwy

mszalnej Summe Sacerdos. „Panie J. Chr., ty nawyszy
kapanie, jene si sam ofiarowa twemu Ojcu niebieskie-

mu jedyn ofiar na otarzu krzya witego dla mnie
ubogiej grzesznicei barzo grzesznego czowieka i t. d.

ja grzeszny czowiek prosz Ciebie przez twe wielkie mio-
sierdzie, którem nas umiowa, gdy nas omy od na-

szych grzechów w tej drogiej krwi, nauczy mi nieuyte-

cznego czowieka z twego miosierdzia twym witym du-

chem, któr czci, którym strachem, którym naboestwem
i któr mioci dostojna bych bya przyj twe na-

witsze ciao i tw najdrosz krew (naturalnie nie dowo-
dzi to, eby „grzesznica" bya „kaliszniczk" czy husytk
i „pod oboj" przyjmowaa sakrament !). Wszechmogcy
Panie, zbawicielu mój, daj twa Mio tako, aby moja du-

sza moga myli, rozumie, poj i mówi o tej wielebnej

witoci, aby si tobie lubio, zbawicielu mój i panie mój
Amen". „Czowiekiem" nazywa si nieraz i Nawojka, i ona
przyjmuje „krew najdrosz" — naturalnie, pod jedn po-

staci.

Przechodzimy teraz do drukowanych modlitewników
polskich. Najstarsze z nich równie rzadkie, jak rkopisy
same — tak je zuyto do szcztu. Zaczniemy od dwóch
urywków, wrocawskiego i krakowskiego.
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Na dolnej okadce ksiki (w bibliotece wrocawskiej,

Adagia Erasmi, Bazyleja 1515 roku) wklejono, przy opra-

wianiu spóczesnem, arkuszyk modlitewnika , karty od

XVI-go do XXIII-go wieku; zawieraj one modlitwy za

umarych. W pierwszej czytamy: „pamitaj rodzice, przyja-

ciele, i dusze puste a mow t modlitw; druga modlitwa,

od której tyle dni odpustu otrzymasz, ile cia pogrzebio-

nj^-ch tam, gdzie mówisz". Nastpuj modlitwy przy mszy

w.; najpierw gdy kapan do otarza przystpuje i t. d.. Osta-

tnia modlitwa do Boga, z dzikami za Mk Pask. Sta-

roytna jest pisownia; przytocz dla przykadu kilka zda,
chocia wszystkich jej szczegóów, np. w oznaczaniu oso-

bliwszem nosówek, zachowa nie mog. „Przymyssmy te-

di ksobye oycze nyeprzeczirpanego mylosyerdzya a sbaw

i t. d., abi przyl pan bog t ofiar srku twogych

wsdzyczn za grzechi nasse; y bich tez any mislyl

a,ny zdal (druk nie oznacza jeszcze /, oddaje je tylko

przez /) yedno cobich tobye ws dzy czne go baczil; grze-

chi nasse, ktorimysmi gnyew twoy zasluzily s yedney

stroni, s drugiey sin, owsseyky waznieyssac to bdzy

y wycey godna abi dla yey wilyal mylosyerdzye swoye

nanas nyzly oni zloscy nasse przektorebi zatrzimal mylo-

syerdzye swoye wgnyewye twogym; yego pokora picha

moya, yego wscyglywosc sbitek moy; kolzdi yzik za prze-

nassczodrss oplwytosc; ze wsdroyem (my mamy ju tylko

zdrój zamiast dawniejszego zoz-d-roju, por. rój) stu-

dnyey; studnyo oplwyta, swey lasky oplwytey" i t. d.

Niemajc aciskiego, czeskiego ani niemieckiego Hor-

tulus animae (Ogródka dusznego, Seelengartlein) pod rk,,

nie mog stwierdzi, czy ten uomek wrocawski nie wyszed

moe wanie z Hortulusa. Drukarze krakowscy w zawody

wybijali aciskie i polskie i nic nam z nich nie zostao,

chyba przywileje królewskie, warujce przedruki, gdy ta-

kie korsarstwo uprawiali dawni drukarze jeszcze lepiej, ni
dzisiejsi, I tak zastrzega król Zygmunt I r. 1527: quia

famatus Hieronimus Vietor calcographus noster Cracovien-

sis Vi tara Chris ti (Opecia) etHortulum animae
ex lat ino in polonicum sermonem traductum
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(wielkim sumptem i dowcipem wytoczy a rycinami zaopa-

trzy i t. d.; w wrocawskim uomku rycina Dawida trzy-

wierci stronicy zajmuje). Z r. 1537 mamy taki przywilej

królewski dla Macieja Szarfenbergera na polski Hortu-

lus animae z dodanemi modlitwami, aprobowany przez ko-

ció. Tene Maciej Szarfenberger wyda by roku 1533 a-

ciski jego tekst, Hortulus animae cum aliis quam pluri-

mis orationibus pristine impressioni super additis, kart 224

w 8^. Polskie Hortulusy (dwuch rozmaitych tumaczy, Borka

i Wójta?) znajdujemy w inwentarzach po zmarej Helenie

Floryanowej (Unglerowej) z r. 1551; moe z jednego wy-

dania okoo 1527 r. ocala inny urywek, krakowski, który

teraz wymieniamy.

Resztki modlitewnika dawnego, wydoby z oprawy

ksig archiwalnych Dyr. Estreicher. Mamy czternacie

kartek; pierwsze siedem M, i nn., liczbowanie u góry

LXXXIX do XCIIII. (karta kcii dwa razy liczona); dru-

gie siedem, CC. i nn,, liczbowanie u góry CC i nn. do

CCVII (brak jednej karty); w 8". Pierwsze kartki zawie-

raj „Pasye o boym vmczeniu", od k. LXXXIX do

XCII, wedle czterech ewangelistów krótko zebrane, za-

koczone zoeniem do grobu. U dou listu XCII, czerwo-

nym drukiem: „Poczynaa sie siedm psalmów pokutnych

naprzeciw siedmi grzechom miertelnym" (na odwrocie za-

penia niemal ca stron rycina Dawida i Betsaby). Dru-

gie kartki zawieraj Modlitwy uroczyste i Nauk spowie-

dzi. Drak jest Wietorowski, z lat 1530 — 1532, nieco wcze-

niejszy ni druk psaterza. Czcionki te same, mianowicie

powtarzaj si charakterystyczne nadzwyczaj dla swych

ksztatów Y, I, W, S, i t, d., tylko tekst ujty w kolum-

ny i listwy ozdobne (nieraz z liczbami 152, 1521; co ni-

czego nie dowodzi). Z siedmiu psalmów ocala cay szósty,

trzydziesty pierwszy i siódmy i pocztek pidziesitego.

Tumaczenie poprawniejsze ni krakowskiego psaterza,

z r. 1532; nie moemy jednak orzec, czy tumaczenie to

cay psaterz objo, czy tylko wybrane te psalmy poku-

tne. Autor ich unika konstrukcyi biernych, niepolskich, jest
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na dalszej drodze polepszenia polszczyzny psaterowej

Porównajmy psalm 6 wedle obu tekstów:

Psaterz krakowski 1532 r.

1. PAnie nie w osierdziu

twoiem karzi mie ani w gnie-

wie twym kazni mie.

2. Smiuysi na demn
panie, iem niemocen iest

uzdrów mie panie, ie za-

smucone kosi moie.

3. Y dusza moia zasmu-

-cona iest barzo, ale ty pa-

nie dokd.

4. Obrosi panie y wyr-

wi dusz moi, zbawione-

go mie vczyu dla mio-
sierdzia twego.

5. Je nie iest w mier-

ci iene pamitnik byby na

i a w piekle kto spowia-

da sie bdzie tobie.

6. Robiem w kaniu mo-

lem, vmywa bd pre
wszytki noci oe moie z za-

mi moiemi pociel moi
zmaczam.

7. Zamcio si od gnie-

wu oko moie, starzaem

si miedzi wszytkimi nie-

przyiaielmi moimi.

8. Odstpcie odemnie

wszytci ktorzi czyniciezo,
ie wysucha pan gos pa-
czu moiogo.

9. Wysucha pan pro-

Modlitewnik.

PAnie nie wpopdliwo-

si twoiey bakay mie: ani

w gnyewye twoim karzy

mie.

Smiuy sie nademn, pa-

nie, ieciera niemocen, v-

zdrów mie panie abowiem

sie zasmiy kosi moie.

Y dussa moia zasmcia
sie barzo: ale ty panie ia-

ko dugo.

Obróci sie panie a wyr-

wi duss moi, zbaw mie

dla miosierdzia twego.

Abowiem nie iest wsmier-

i, ktoby pamita ciebie

a w piekle kto sie tobie spo-

wieda bdzie.

Pracowaem wstkaniu

moim: bd vmywa po

wssytki nocy oe moie, za-

mi moimi pociel s w o i

pokropi (stratum m o u m).

Zasmio sie od pop-
dliwosci oko moie, zasta-

rzaem sie miedzy wssemi

n. m.

Odstpcie o. wssytcy któ-

rzy czynicie nieprawo,

bowiem w. p. g. p. mego.

W. i t. d.
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Zupon (Pstarte) sie y za-

smc sie prtko wssytcy

n. moi, obróc sie y zapo-

n sie barzo rycho.

b moi pan molitw mod-

i przyi.

10. Niechaysie sromai

y zasracai nagle wszytci

nieprzyiaciele moij, niechay

sie nawróc y sromai bar-

zo rycho.

Fragment zawiera i dwie pieni. Jedna „Hymna" Ve-

ni sancte spiritus, k. XCII (M 6): „Dvchu wity raczy

przyd knam dusse twoich nawiedz sam raczy sw ask
naneni serca ktores raczi stworzy" i t. d., jest to tasa-

ma „liymna", z Hallerowego wydania ywota Chrystusa Ope-

ciowego.

W drugim arkuszyku, na k. CC, modlitw w Ofia-

rowanie N. M. P. poprzedza koniec pieni Maryjnej, który

powtarzamy, poniewa pieni tej zkd ind nieznamy... „na,

od rodziców prowadzona, we trzech leciech bogu dana.

Jak oliwa sw tustoci wssytko przewyssa y te podno-

ci, tak Maria cnotliwoci, przewyssa wssytki y sWiato-

sci. Maria matko wssey lutosci, aski pena y mioci,

ktobie grzessni woamy, racz sie smiowa nad nami". S
to wic zwyke pary rymowane popsute w odpisie wstaw-

kami, które atwo usun (opu / te^ i, grzesznicy za-

miast grzeszni). Najobszerniejsz cz tego drugiego arku-

szyka zajmuje „Poczynasie nauka spowiedania, iako sie kto

ma spowiada, a których grzechów bo rozmaitych".

Wymieniamy jeszcze „Psalm dauidow piecdziesty,

który si poczyna Smiuy sie nademn boe, wedug praw-

dy historiey iego. Od chwalebnego biskupa Carpentorac-

kiego wyoony a z wykadu iego y wyrozumienia ynnich

doktorów witych na polski izyk spilnosci przeoony.

Bdzieszli czd a czsto sie modli, naydziesz wielkie po-

czieszenie duszy twoiey." Na odwrocie rycina Dawida kl-

czcego, ta sama której Ungler w r. 1539 przy wydaniu

"Wróbla uy. Przemowa do krzescianskiego czciciela w ram-

kach z kwiatów. B: Gruntowne wyrozumienie Historiey

Literat, relig. — Cz. III. 10
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Psalmu Smiuj sie nademn Boe B. 3 Psalm, kady
wiersz jego z kilkostronicowym wykadem a do L 4; na

odwrocie „Wybiyano w Krakowie przez Floriana Ynglera,

1531." Druk barzo adny, wyrany, cho nie bardzo po-

prawny; Przekad Psalmu samoistny, dokonany w ram-

kach caego przekadu dzieka Sadoletowego; wykad wy-

cznie moralny; cao wyrónia si nadzwyczajn gad-

koci wymowy polskiej. Warto przytoczy sowa przy

wierszu 5: ten wierz! barzo wielk prac zadawa wikla-

daczo a wiele iest wykadów rozlicznych, ale coby sie pra-

wie stosowa, nie acnogo nalesc. Które wszytki acz w a-

ciskie iziku opisany a wszakoss isz wielk trudno
a niewyrozumienie czyni wspolkiey mowie, która iest

niedostateczna opuciem ye. Ahe tylko wykad samey hi-

storiey texta a sów witych kxik wasnych bdziem wy-

roumiewac". Egzemplarz (biblioteki Jagieloskiej) by rów-

nie zocony.

Najszacowniejszy caej tej literatury zabytek przed-

stawia jednak egzemplarz Biblioteki Jagielloskiej. Pocho-

dzi on z biblioteki królewskiej, Zygmunta Starego; opraw-

ny w deszczuki, obleczone skór czerwon, z wyciskami

zoconymi, ze zoceniem brzegów, i dzi widocznem. Opra-

wa bardzo zuyta, grzbiet now skór powleczno, a barba-

rzyskie rce ponaklejay sygnatury nowe biblioteczne

i zalepiy nowemi kartami wntrze okadki pierwotnej.

Wic tylko na dolnej okadce widnieje orze polski; na

górnej ju nie pozna co w otoku byo. U góry by"

wytoczony napis, dzi cakiem zalepiony, z którego jedy-

ne Z (czy od otarz?) pozostao widoczne. Sprzczki

oberwane. Waniejsza jest tre ksiki, nie próno dzi
„in cimeliis" biblioteki wystawianej, gdy nie atwo odna-

le w jednej oprawie trzy unikaty, szacowne i wiekiem,

i znaczeniem, jakiem si niegdy cieszyy, i miejscem, jakie

dla nich whistoryi jzyka i literatury najdawniejszej przy-

pada. Wyszy one, jak czcionki i listwy kwieciste okala-

jce kad stronic wszystkich trzech druków dowodz,
wszdzie te same, równoczenie, i moemy im miao gru-

dzie r. 1533 naznaczy, chocia tylko rodkowy druk ta-
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kie datum wyrane nosi; wszystkie u Floryana Unglera

w Krakowie. On a moe Decyusz egzemplarz zocony („dea-

uratus" w ówczesnych rejestrach) królowi ofiarowa; wiel-

kie litery (inicyay) tekstu nieraz równie zocone, np. P
na K. A2, inne czerwone, jak cae tytuy.

„Pozdrawianie wszitkich czonków Pana Jezusowych

z modlitwami y z rozmylaniem nabonem iako ktore}^ go-

dziny cirpia. Przytem y modlitwy o zotey Koronie albo

dziesici radoci panny Mariey, Czowiekowi krzeciaski-

mu (!) barzo poyteczne." (Na odwrocie drzeworyt, Chrystus

na krzyu z Mary i Janem).

Na karcie A, zaczyna si Pozdrowienie Czoneczkow
Pana Jezusowych, a do B2; trzy modlitwy kocz to wy-

liczanie o staej formie, np. „Pozdrowie bd nadostoyniey-

szi mózgu w chwalebnej gowie pana Kristusowey od

ostrego cierna (!) zbodziony, vszima y nozdrzami z gowy
wypywiony y boleci vzdrczony" i tak po kolei wszyst-

kie czonki i ich „sthawy y koci". Druk uywa nieraz

joty, np.Bj „naswitszej twej'', B3 „moiej" i t. d. obok th (za-

miast /) uywa kh zamiast k^ np, „roskhwitaicze" rcz.
Modlitwy przeznaczano dla obu pci, wic stale czytamy:

abych sthego wiata zszed albo zesza, dla mnie grzeszne-

go albo grzeszney, (albo zamiast tego tylko grzesz... si

drukuje).

Od odwrotu K. B3 nastpuje opisanie Mki Paskiej

rozoone wedle godzin kanonicznych, od jutrzennej do

kompletnej, do K. Fg wcznie. Szczegóów apokryficznych

wiele, zaraz na k. B^ czytamy, e w ogrojcu „wypakae
z Boskich oczu siedmdziesit tysiczy y dwa tysica na-

drozszich ez dla mnie grzez" i zaraz dodano, e „kropla-

mi krwawego potu siedm' dziesith tysiczy y trzy tysice

krwawych krop' pyncych przez sukienk a na ziemi"

byo. Tak cigle wylicza si: do miasta biegnc „thu trzy-

dzieci razów padae na ziemi" i t. d. Szczegóy mki
z okropnym, nieraz a wstrtnym realizmem wyliczone

i opisane; niczego czytelnikowi nie darowano. Stdto przy-

toczylimy wyej ów ustp o rzucaniu „pawoki" w kt
i siganiu Chrystusa po ni wród szyderstw katów.
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Na dwóch kartach (F ^ i g) nastpuj dwie modlitwy

„O chwalebnym zmartwychwstaniu pana Jezusowym"

i trzecia króciutka. Dalej id formalne zaklinania, i tak

(k. G — Gr 3) „Jeliby kthori Czowiek bdcz w smtku
Albo w ciemniczy Mówi th modlitw dziewi razów

przez dzie, Trzy razy z zaranku, Trzy razy w poudnie,

Trzy razy w godzin Completn, A ma thak mówi przez

dziewi dni A ma klcze goemi kolany przed Boem
vmczeniem A mie gromnicze zapalon, zwielk skruch

mow. A thak bdzie wybawion z ciemnicze albo z smtku.

Czo iesth dowiadczono, Kiedy tho czyniono". Sia zakl-

cia spoczywa w ,,tetragramaton" i innych nazwach boskich.

Na K. G 4 i G 5 modlitwa do Matki Boskiej z napisem:

,,Dwanacie tysicy Lath Odpustu da papierz Syxtus tym

ktorzi mówi t modlitw"; G5 (odwrót) inna: „Khtory

kolwiek czowiek T modlitw mówi ku czci y ku chwale

Ymczenia Pana naszego Jezu Krysta. Ten tak wiole

vdziaa, iakby tysic Pacierzy zmówi y zdrowych mariy".

Potem, do H 2, modlitwy do Matki Boskiej, ,,jedenmacie

dni natszczo przed iey obrazem A mai by poczte w pi-

tek a wieczka ma by palona przy tym A niedziel dzie-

withego dnia Ma bj^ we msz ofiara na otharz dana

y taki czowiek ma by opatrzny i pewien tego, oc mie-

go Boga da"— przez kad modlitw 10 zdrowa stojc

a modlitwy same klczc mów, czsto i jawnie. H ^ (^od-

wrót) do H 4 znowu: ,,Modlithwa Gdy chczesz Czo rzd-

nego V Bogo vprosi"; znowu na tetragrammaton i innych

nazwiskach oparta. Od H ^ idzie z dug history, jak ona

na wiat wysza, zapowiedziana na tytule: Korona Mariey

dziesi modlitw, które klczc si mówi a co modlitwa,

dziesi Zdrowa stojc, „przed obrazem Panny Marie za-

egszi swiecze podug swego dostatku, ktliore mai by
palony przez trzydzieci dni bez przestanku. A masz sie

te grzechów wiarowa", tedy bdziesz wysuchan ,,dla czci

albo dla gimienia Albo we wszelkiej (!) ndzi. „Bo ta ra 0-

dlitwa przisza z nieba". Kada z tych dziesiciu mo-
dlitw zaczyna si tak samo: „O Nawitsza P. M., matuch-

no Boa, napominam cie w obphytosci wesela, w poc-
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liwoci y w dostoynoci, które ciao y dusza twoia na-

iwtsza vznaa, gdy it. d.;" przypomina to nieco ow mo-
dlitw starego ojca do Konstancyi.

Cae dzieko kocz, od karty I o, „modlitwy barzo

poyteczne wszelkiemu czowieku przy sobie mie dla roz-

maitych, przyczyn''. S to te, u nas od czasów Maciejow-

skiego cakiem dowolnie ,,Powieci o papieu Urbanie"

nazywane i mylnie do legend zaliczane modlitwy in ago-

ne moris, nadzwyczaj u nas przez cay wiek (1460— 1560,

popularne, o których ju wyej wspominalimy. Mamy ich

kilka odpisów i kilka druków; kady nieco odrbny, aden
si dosownie z innym nie zgadza, najlepszy dowód, ile

tego w odpisach niegdy kryo. Tumaczono je z aciny,

nie z niemieckiego; poprawiano i zmieniano nieraz, doda-

wano glosy i t. d. do tekstu polskiego, jeszcze z XV wieku

pochodzcego. Ów druk krakowski 1514 r. powtórzy go

przecie ywcem, co ju licha, nie unormowana pisownia

dowodzi.

Gdy wic ów papie, który ,.nie by wnorzy w grzech

cielesny" rozpacza przy mierci, ,,iedenKhapan jimienim

Jan barzo nabony" zmówi owe trzy modlitwy do Chry-

stusa Pana i czeka. Po trzech godzinach nkaza mu si

papie, w biaem jak nieg odzieniu, jasny jak soce,

i opowiedzia, jak po tych modlitwach dusz mu do chwa-

y niebieskiej wwiedziono, a gdy kapan owiadczy, e
niemie sam tego dalej opowiada, rzek: ,,thu podle

mnie stoi angiol boy, który napisa ty trzy modlitwy z o-

thym pismem"; najwikszemu grzesznikowi bd od-

puszczone wszystkie grzechy, a gdyby dusza miaa w czy-

cu cierpie do sdnego dnia, bdzie wyzwolona. Kto te

modlitwy przy sobie nosi, z mierci zgin nie moe;
w którym domu by byy ,,cciony" (czytane), w takim nie

moe si urodzi adne martwe dzieci. Potem dodano jesz-

cze: suchajcy czy ,,cztcy" te modlitwy ,,ma odpustów

cztyrzy sta lat y tysicz dni, albotemu bdzie wziawiona

godzina mierci iego".

Te to modlitwy kaza papie zawiesi w kociele w.
Piotra w kaplicy Wniebowzicia P. Maryi, i nastpuje
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jeszcze uwaga w agendzie Halerowej 1514 r. trafniej wy-

oona ni w druku 1533 r. W niemieckim tekcie mamy
,,der do wird sein in totsunden, der mag ir nit sehen"

w agendzie: ,,ktorich modlitw (w druku faszywie: modli-

twi) wscielky czlowyek kthory bdzye w grzeciu szmyer-

telnym, then gych wydzyecz any ogldacz (!) moe"; lecz

w naszym druku 1533 r.: ,,Przy ktorey modlitwie wszelki

czowiek który bdzie w grzechu miertelnym ten tim grze-

chom bdzie mia odpuszczenie przy skonaniu swym"!

W druku 1533 r, kocz ksieczk dwie pieni, skd-
ind nieznane. Pierwsza nazwana ,,Modlitw . Grzegorza

o pici ran Krystusowych a kto i nabonie mówi, otrzi-

ma sze set lat odpustu": pi strof, po kadej mówi si

pacierz i zdrowa, pierwsza:

Zdrowa rko Boa prawa,

Srogiem gwodziem thako krwawa,

Racz(y) nas na prawo postawi;

Przez ci nas chcia Bog odkupi (moe wyba-

[wi? rym).

Podobnie: lewa, od przeklcia Jewinego wybaw czo-

wieka grzesznego;

Zdrowa rano nogi prawey,

Omywasz grzechy dusze mey,

Gdy sie do niey czsto wraczasz

A sw ask iej odpaczasz.

Zdrowa rano lewej nogi,

Któr depczesz nasze wrogi:

Raczysz z nami zawdy chodzi,

By nam dyabe nie móg szkodzi.

Bd zdrów boku przebodziony.

Dla mnie thako othworzony,

Day mi mocz, bych móg tam(o) wnidz

A na wieki tak z thob by.

Druga ,,modlitwa, która ma byc mówiona przed Bo-

ym obliczem", w ,,aleksandrynach":



151

Oblicze przenawitsze pana wszechmocnego (w dru-

ku faszywie wszechmogcego, co wiersz psuje)

Jezusa zbawiciela y syna boego,

Pozdrowiono zawdy bd pociecho angielska,

Na które da patrzy y rzesza niebieska.

Wyraono na chucie niegowej czudnosci

I danos Weronice na znami mioci i t. d., koczy:

Bd nam askhawy Jezu przespiecznym bronieniem

I te sodk ochod, wiecznym pocieszeniem,

By nam nasz nieprzyaciel uie by na zawadzie,

Dla tego wszelki grzeszny nadziel w ci kadzie.

Na tem koczy si pie i caa ksieczka.

Po „Pozdrowieniu" nastpuje w owej oprawie drugie

dzieko:

,,Modlitwa paska rozdzielna na siedm' czci, we-

dug siedm' dni W tydzie. Przez Erasma Rotherodama".

Na odwrocie wiersze na herb (sierp) Decyusza:

Ktoby chcia krzescijansk winnicz ochdoy"
A w niey grona wijnne cznot dobrych pomnoy,
Porad sie tego cznego herbownika,

ali raczy vyczy tego swego noyka.

Nastpuje przypisanie w. p. Jostowi Ludwikowi... Je-

ronim S(piczyski) wiele dobrego: zaczyna przysowiem

niemieckiem i opowiada, e Erazm powici swój wykad
pacierza Jostowi (r. 1520), który on teraz przetumaczy:

„niech te dzikuj (wam obu) panie y nabone pa-

nienki, które przez t swith modlitw wiele dobrego

j sobie y innym vprosi mog: dan w Krakowie dzie .

Lucijey latha 1533". Dzieko opisa dokadnie dyr. Estrei-

cher w Bibliografii Polskiej (pod Erazmem), wic nadmie-

ni, e przekad Spiczyskiego dosowny gwaci poprostu

polski tok mowy niewolniczem trzymaniem si aciny. Tyl-

ko modlitwa paska opatrzona obfitym wykadem. Krótko

zbyte i Pozdrowienie Angielskie i Wykad na Czonki

wiary, koczcy si na odwrocie k. E^ u góry, poczem
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nastpuje owa zapiska „Praczowa H. S. K. C. (to jest

Hieronim Spiczyski Konsul Crakowski). Skoci V. V.

B. N. (kto to? p. Estreicher domyla si pewnie mylnie

Walentego Wróbla, który wtedy ju i nie y moe,

a z wszelk pewnoci w Krakowie nie przebywa, kac
w Poznaniu). Pod tern lierb zoony (Kroje, Habdank, Dry-

ja i Saryusz) nie wiem na czyj pamitk.
Ostatni tekst w owej oprawie: Tarcza duchowa,

pod tem drzeworyt bardzo lichy, na tarczy Chrystus zmar-

twychwstay, wócznia, grób i t. d., na hemie niby Chry-

stus z chorgwi, po stronach Marya i Jan w. czy ana-

choreta jaki? Na odwrocie przemowa krótka: „Jesthli ktho

przydc Albo mtkiem niekthorym bywa gaban, t mo-

dlitw... psalmy z Litaniami... niechay pilnie przecytha...

th tarcz Duchown zasoni'^ Pod tem czerwonym dru-

kiem: ,,Naprzeciw zaskokom nieprzyjacielskim a ku otrzy-

maniu zwicisthwa, tarcza duchowna". Modlitwa przednia

i t. d. Tekst ten ma synn history; jest oryginaln pra-

c acisk nienazwanego anachorety polskiego, który po-

wici j królowi Zygmuntowi Staremu, p. t. „Contra in-

sidias inimicorum et ad victoriam Clipeus spiriiualis'^ . a-
ciski tekst pierwotny zachowa si w rkopimiennym mo-

dlitewniku kanclerza koronnego, Krzysztofa Szydowieckie-

go, z r. 1524, dzi (i od wieków) we Woszech, w biblio-

tece medyolaskiej Trivulziów; opisa go krótko profesor

Kallenbach w Kwartalniku historycznym XIV C1900),

str. 45— 48. Egzemplarz wydania aciskiego nie dochowa
si do dni naszych, lecz wznowi je (trzykrotnie) Krzysz-

tof Wawrzewicki, w Wilnie (1582), Sztokolmie (1594) i Kra-

kowie (1598), powicajc je Zygmuntowi III. Prócz tych

wyda aciskiego oryginau doczeka si Clypeus dwukrot-

nego przekadu polskiego; jeden dzi w Monachijskiej bi-

bliotece, Clipeus spiritualis anime devote contra adversa et

insidias, nastpuje obszerna dedykacya aciska (powtórzo-

na dosownie i w wydaniach Wawrzenieckiego), w której

„ignotus" ofiaruje ksik uoon „a uodam devoto He-

remita" Zygmuntowi 1; potem tytu polski „Szczyt duszy"

i sama ksieczka, k. 1—90; k. 91 — 229 tego rkopisu
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zawiera „Godziny o pannie Mariei" (podobnie jak ów r-
kopis u Trywulciów, Officium B. Marie V. secundum usum

Roman curie), innego (? spóczesnego) tumacza. Drugie,

cakiem odmienne, tumaczenie polskie — wanie nasza

„Tarcza duchowna", wydana w druku bez Officium maryj-

nego. Doczamy opis treci „Szczytu", „Godzin Maryj-

nych" i „Tarczy" wedle zestawie Hanusza (w rozpra-

wie krakowskiej p. t. O ksice do Naboestwa .Króla

Zygmunta I, 1884 r.).

„Szczyt duszny" monaby podzieli na cztery

czci, mianowicie na wstp, litani, zakoczenie i dodatek.

1. Wstp, nie liczc uwagi do czytelnika, stanowi:

a) „Modlitwa przednia" zaczynajca si sowa-
mi: Dussa moia w czisznieniu pooona iest, A duch czli-

Yy vola k tobie (6 r.).

b) Trzy psalmy, mianowicie: 21, 68.

2. Litania do P. Jezusa, gówna cz skadowa
,,Szczytu", rozpoczyna si na karcie 23 r. sowami: Pocyna
sye letenia wsyczkiego zyota pana nassego iesv Crista,

a koczy si na str. 6-4.

3. Zakoczenie skada si z trzech krótkich m o-

dlitw, z których pierwsza zaczyna si sowami: ,,Jesu

nazaranski vezrzy na smatki moie, które mie ogarnly",

ostatnia za: „Racz szie kwapicz miy panie, nie omiess-

kauai, Yybaw mie a nie miesskai".

4. Dodatek stanowi:

a) Modlitwa ,.witego Augustyna": „O na-

slotssy panie iesu criste" 68 r. i dwie krótsze modlitwy.
b) Pi psalmów, mianowicie 3, QC>^ 53, 129, 141.

c) Dwie krótkie modlitwy, z których druga jest

modlitw ,,za miasta'".

d) „Yirsse s psaterza" w. Biernata z krótk modli-

tewk kocow (86—89).

B. ,,Godzyny o pannie M ar i ei" maj ,,naprzód

zdrowa M":

1. Jutrznia (Matutinum) rozpoczyna si psal-

mem 94. (Podzczie raduimy szie panu, spiewaimy bogu,
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str. 91 V.) po czem nastpuje hymn rymowany „Któ-

rego wiat ziemia morze" (93 v.—94 v.). Dalej id:

a) Trzy nokturny, z których kady ma po trzy

psalmy, trzy lekcye, odpowiednie responsoria, wierszyki

i antyfony, a mianowicie:

a) Pierwszy nokturn skada si z psalmów 8,

18, 23, (str. 95 r. — 99 v.), z trzech nie rymowanych
lekcyj (str. 99 v.— 102 v.), przeoonych z brewiarza, ma
odpowiednie responsoria jak np.: Swite a niepokala-

ne dzieuicztwo (Sancta et immaculata virginitas), i anty-

fony jak: ,,Bogoslauionas ty miedzy nieviastami", lub

,,Przed loznicza tei dzcieuize" (Anthe thorumhnius virginis).

b) Drugi nokturn zawiera psalmy 44, 45, 86,

(str. 103 V.—108 r.), trzy rymowane lekcye, odpowie-

dnie responsoria i t. d. (109 r.— 111).

c) Trzeci nokturn ma psalmy 95,96, 97, (str. 112

r.—116 V.), dwie nie rymowane i jedn w czci ry-

mowan lokcy, odpowiednie responsoria, wierszyki i t. p.

(117 r.— 120 V.). Lekcye tego"; podobnie jak i drugiego

nokturnu s przekadane z odpowiednich rymowanych, nie-

rymowanych i w czci rymowanych lekcyj brewiarza.

W trzecim nokturnie mamy nadto midzy lekcy 5

a 6 wiersz skadajcy si z dwu zwrotek, z których

pierwsza ,,Czysste panientkie wnatrznosczi" i t. d. wyjta

jest z aciskiego hymnu ,,A solis ortu cardine".

Po ostatniem responsoriura i wierszyku: ,,Panno po-

chiecho (sic) opusczonych" (Virgo solamen desolatorum) na-

stpuje nie rymowany hymn ,,Te deum" (Cziebie bo-

ga chualemy, 121 r.— 123 r.), który koczy nokturny.

b) La ud es zawieraj psalmy zwyke (psalmi lau-

dum communes, por. Lib. horar. p. 148 v. — 150 v.) z od-

powiedniemi antyfonami, a mianowicie: ps. 92, 99, 62, 6

(125 r. — 128 V.), dalej Canticum trium puerorum
(Daniel III. 57 sequ.) i psalmy 148, 149, 150, (str. 129 r.

—134 V.). Po zwykej doksologii (Chwaa Ojcu i t. d.)

i odpoWiedniem capitulum nastpuje rymów any hymn:
„Nachwalebnieisza pani" (O gloriosa domina) str. 135 v.—

136 r., a dalej ,,piesn Zachariassowa" (canticum Zachariae

t5
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prohetae Luc. I. 68—79) str. 136 v.—138 r., antyfona ,,Pod

twoie zassczyczeuie" (Sub. tuam protectionem) i modlitwy

nierymowane 138 — 142), midzy którymi jako ,,suffragia

sanctorum" mamy modlitwy ,,ku witemu Janowi Ewan-
gelicie" (139 r.), ,,ku witemu Stanisawowi" (139 v.)

i t. p.

2. Prima rozpoczyna si po zwykej intonacyi (Bo-

e na pomocz moie wezrzy, ps. 69, 1) i doksologii (Chwaa
ojcu i t. d.) iymnem „Veni creator spiritus", w czci
rymowanym (143 r. — v.). Dalej nastpuj psalmy 53,

84:, 119 (144 r. ~ 148 r.), capitulum i modlitwy (148 r.—

152 r.).

3. Tercya ma po intonacyi i doksologii przepisany

hymn „jako na jDrime" (154 v.), a dalej psalmy 120, 126,

127, (155— 157), capitulum: „Yako na syon vtw^irdzonam"

(Et sic in Syon), responsorium i wierszyk „Po porodzenius

dziewicza niepokalan zostaa" (Post partum virgo). Ko-
cz krótkie modlitewki, jak w brewiarzu.

4. Sexta ma krótki hymn czterowierszowy: ,,Zba-

wyczielu racz wspomionacz" (Memento str. 162 v.), który

jest waciwie trzeci zwrotk hymnu, przeznaczonego na

prim, dalej psalmy 128, 129, 130, (162 v. 165 r.), autyfo-

n „wita boa rodziczo d ziewyczo" (Sancta dei genitrix

virgo), capitulum „"Wkorzenilam szie w ludu vczliwim" (Et

radicavi), wierszyk „Boa rodziczo przyczin szie za namy"
(Dei genitrix intercede pro nobis), a wreszcie modlitwy,

tumaczone z brewiarza (str. 165 v.—170 r.).

5. Nona zawiera liymn rymowany ,,Maria panno

nad pannami'' (170 v.), który waciwie stanowi dwie

ostatnie zwrotki hymnu ,,Którego wiat ziemia morze",

piewanego na jutrzni, dalej psalmy 131, 132, 133, (170

V. — 174 r.), antyfon ,,Swietha maria dziewice prziczin

szie wssytek wiat" (Sancta Maria virgo intercede pro toto

mundo), capitulum ,,Jako cynamon y balsam woniaiaczi"

(Sicut cynamonum et balsamum aromatizans), responso-

rium, wierszyki i modlitwy (175 r.— 178 r.).

6. Nieszpór (vesperae) ma na czele pi psal-

mów, mianowicie ps. 109, 112, 121, 126, 147, (str. 180—
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185 V.), z których pierwszy zaczyna zwykle nieszpór nie-

dzielny (dominica die ad vesperas), ostatni za koczy nie-

szpory sobotnie (sabbato ad vesperas). Nastpuje modli-
twa do Matki boskiej i hymn rymowany, „Ave maris

Stella" (185 v. — 187 v.), dalej Canticum Mariae
„Magnificat" Luc. I. 47 — 55, (188 r. — 189 r.), a wreszcie

antyfona i par modlitw z brewiarza (189 r. 193 r.), n. p.

„Boe ienzes serca wiernych" por. Deus qui corda jedelium.

7). Komplet a (completorium) ma cztery psal-
my, a mianowicie 3, 12, 120, 133, (194 198), rymowany
hymn „Stal vliczka otworzona" (Fit porta Christi per-

via) str. 198— 199., nastpnie capitulum, antifon, wier-

szyki i krótkie modlitwy jak n. p. „Boe jen baczysz"

(Deus qui conspicis).

Dalej nastpuje nierymowany hymn „Salve regi-

n a" i kilka modlitewek (str. 203 r. i nast.).

W dodatku mamy tu jeszcze modlitwy do rozmai-

tych witych, jak „ku witemu Wyczechowi" 207 r. do

w. Mikoaja, Irzego, Anny, Barbary, Katarzyny, do Pa-

na Jezusa, a koczy „Modlitwa ku petnascie Swiethim

pamocznikom" 227 r. i nast.

Form w czci rymowan maj modlitwy na str. 216

do 219 i na str. 227 229.

Prawdopodobnie cae to naboestAvo do N. Panny

Maryi jest przeoone dosownie z odpowiedniego „officium"

aciskiego (Horae beatae Mariae virginis).

Co do treci zgadza si z rkopimiennym Szczytem

drukowana Tarcza jak najdokadniej, daje te same czstki

w tym samym porzdku, zatytuowaa tylko ostatni (Wie-

rze z psaterza) inaczej, tak jak czytalimy je w Modli-

tewniku Siostry Konstancji, to jest: „Powiedai isz sie

vkazal Dijabe wielebnemu Biernatowi, A iemu wysowi
thy Wiersze przisze ktorew Psaterzu s naleziony i t. d.

koczce si modlitewk: Wszechmogczy wieczny Boe,

Co do formy jednak s midzy „Szczytem" a "Tar-

cz" nieraz ogromne rónice. Dla porównania zestawi

niektóre ustpy obu tekstów, n. p.

:



157

Szczyt dusny.

6 r. Dussa moia wczis-

znieniu polozonaiest: Aduch
czlivy vola k tobie...

6 V. Vzrzy panie stolcza

nachwalubnieissego maiesta-

tu twego: a myli o mnie

lutosczivie.

8 r. Jam zaprawd iest

proch a nie czloviek, szmie-

chouisko czlouiecze a wzgar-

dzenie ludskie.

8 V. Wss^^tczy vidzacz mie

szamiali szie ze mnie, mo-

Tiili vsty a cliuiali gloua.

(psalm 21. 6, 7).

16 r. Likczeisse sza so-

wa iego nizli olei, a ni sty-

chem przocziw iemu. (ps.

54. 24).

Mordercze a zdraicze nie-

doczekai dniow swoich (ps.

54. 27).

16 V. Vybaw mie miy
panie; bo przenikay vody
aze do dusse moiei (ps. 68. 1).

18 r. Bom dlia cziebie

czirpia naszmieuanie, a sro-

mota odkrya oblicze moie

(ps. 68. 9).

21 V. Zlubi szie bogu no-

wa offiara pierworodna, któ-

ra rodzi rodi i paznokty

(ps. 68. 36).

Tarcza duehowna.

A 2 r. Dusza moia w vci-

skoch pooona iesth, A duch

moy paajczi woa k tobie...

A 2. r. Zeyzrzy panie z stol-

cza nachwaebnicysze" ma-
iestatu twego. A pomys a-
skawie a miosiernie o mnie.

A 2. r. A ia ciem iest ro-

bak a nie czowiek, poha-
bienie ludzkie, a odrzucze-

nie pospone.

Wszytczy widzcz mnie,

namiewali sie ze mnie, mó-
wili s wargami a poru-

szali gow.
A 5 V. Vmikcyy se s

rozmowy ie° nad oey, a oni

s pociski.

Mowie krwie, y zdra-

dliwi, niebd dzieli dniow
swogicz.

A 5 V. Zdrowym mie

Ycy Boe; bo w biegy

wody a do dusze moiey.

A 6 r. Bom ia dla ciebie

scierpia hab, zasonio

po habie oblicze moie.

A 7 V. y bdzie to mio
nad nowego cioka, rogi

wywodzczego y kopyta.

Przykady te wiadcz dowodnie o odrbnej re-
da k c y i i tych tekstów, a raczej o odrbnym icli prze-
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kadzie z aciny. Niewtpliwie bowiem pierwotny tekst

aci u s ki musia by z tyci samych czci zoony, ca

oba nasze teksty polskie. Póniej dokonano maych zmian^

wypuszczono pewne modlitwy lub zastpowano je inne-

mi, tak e wyd. 4 Warszewickiego, które jedynie

jest nam dostpne, zostay ze starego „Clypeus" tylko

cz najwaniejsza, t. j. „Litaniae totivs vitae
Christi". Do tego za doczone s: Paraphrasis in Psal-

mos Poenitentiales septem, Litanie, Preces, In Jubilum D.

Bernardi de nomine Jesv, Alia litania de nomiue Jesu^

Litaniae B. Yirginis Mariae.

Dla przekonania si o odrbnoci obu przekadów
polskich, porównajmy jeszeze niektóre miejsca z li-

tanii np.

Szczyt.

Jesu ktorys naswiatssymi

piersziami panieskimi vy-

chouanes byl.

ktorys dw bratu Symeo-

na i Jandrzeja z lodziei

vezuano kazae aby czie

nasladoauli.

ktorys dwanaczczie apo-

stoów pokornie i prosste,

ale wierze przevyssone vy-

brales.

picziorym chlebem i

dwiema ryboma vielkoscz

naszycil.

ktorys ty swiatoszcz da-

wacz psom i pierly mietacz

przed szwinie zakaza.

ktor3'^s oprzykrzenie spu-

stossenia i przyssle antikri-

stou przeladowanie pouie-

dales.

ktorys Piotroui za czia

Tar.

Jezu ienes naswiethsze-

mi piersiami dziewiczemi

karmion byl.

ienes dwu brathu Sy-

mona y Andrzeia z odzi

wyzwane Naladowa sie

kaza.

ienes sobie dwanacie
Apostoów pokornych y nie

vmieithnych ale w wierze

znamienitych wybra.

piciorgiem chleba i dwie-

ma ribkoma wielk thusz-

cz nasyci.

ktorys swiethego dawa
psom y pere przed wie-

prze ka zabrania.

ktorys straszliw opu-

sciaos y przysze anty-

chrysta przeladowanie opo-

wiedzia.

ktoris piotrowi ien za ci^^
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vmrzecz twirdzaczemu tro-

iakies zaprzenie przyssle

przepouiedales.

powieda chcie vmrze
throies ie° zaprzenie przy-

ssze opowiedzia.

Koczymy te wywody bardzo ciekawym, lecz pod

pewnym wzgldem niewygodnym i draliwym pomnikiem

grubej redniowieczczyzny, na który si protestanci (np. Kro-

wieki lub Czechowicz), póniej obrusza mieli: jest to „Oby-

czaj mówienia ótarza Panny Maryej", który moe ju.

i krótko przed owym czasem wyszed, szcztki bowiem je-

dynego epzemplarza, wydobytego z oprawy ksigi aktów ej^

daty nie zawieraj. Pomnik ten mieci w sobie rzeczy, któ-

re protestant za blunierstwo poczytywa; wedle niego bo-

wiem „ótarz ten chwalebny ludziom prost^^m lepszy jest

i waniejszy, i poyteczniejszy ku mówieniu, nili kiedy

ótarz Dawidów, bo jest krótszy i rozumniejszy, a tak ku
mówieniu acwiejszy i nie teskliwszy."

„A nad to ótarz Dawidów jest zoon od czowieka
grzesznego, a ótarz panny Maryej od samego Boga mi-
ego, a na ten wiat przeniesie przez Grabryela archanio-

a witego, (i dla tego ten ótarz), witej Trójcy jest

przyjemniejszy a czowiekowi ku zbawieniu jego jest po-

yteczniejszy i ku dosy uczynieniu za swe grzechy do-

stateczniej szy. Bo czowiek, by by nagrzeszniejszy a jue
od Boga skazan i przerzan na mki wiekuiste, bdzie li

si rad w tym ótarzu obiera a ji nabonie pia, prze:^

przyczynienie nawitszej Panny i moc ótarza tego uj-

dzie potpienia wiecznego; bo to sama nawitsza Panna,

jednemu swemu nabonemu objawia: radziej by Bóg wszech-

mogcy takiemu czowiekowi nowe niebo stworzy, nili

by go na wieczne zatracenie dopci".

Lecz dosy wypisków; próbka ta wykazuje, dokd
powany kult Maryi i jej Pozdrowienia wiernych doprowa-

dza. Jak na seryo objaniano ca Bibli ze wzgldu na

Mary (Na pocztku b^^o nic — Anna niepodna — a duch
wity unosi si nad ni i t. d., wykadano pierwszy jej

rozdzia), tak i jej ótarz mia rugowa Dawidowy. ó-
tarz ten, nadany niby odpustami 6666 lat („w Nazaret
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w kaplicy jednej s wypisane"), skada si z samych pa-

cierzy, cigle powtarzanych Zdrowa Marya i z osobliwych

rozmyla na kade Zdrowa Marya. Formatu by umylnie

tak malutkiego, e jak paciorki mona go byo zawsze

przy sobie nosi. I dla tego utworu huragan reformacyjny

okaza si zgubnym; dopiero w XVII wieku odyy psaterze

Bogurodzicy. Tak wydrukowa Polak krótki psaterz Ma-

ryi, ,,kady psalmik po pici rzdzików". Inny obszerniej-

szy, poetycki, jakby psaterzem Kochanowskiego natchnio-

ny, kaznodzieja ókiewski, ks. Andrzej Malski, uoy r.

1641 i powici synnej z nabonoci Aunie Chodkiewiczo-

wej. Ale daleki od wszelkiego polotu, paski i jednostajny,

ten Psaterzyk Bogurodzicy Polskiego Królestwa patronki

na podobiestwo psaterza od w. Bonawentury jest pomni-

kiem nie poezyi, lecz raczej dumy butnej:

Jeszcze kiedy Pohaców i Krymskich wesprzemy,

Ostatnie kiedy i Carhorod nastraszemy.

Ciekawy on dla cigych stosowa do spóczesnej Polski.

Niezapomniane tu nawet dawnego porwania zakonnicy

{panny Dbiskiej) z klasztoru przez Koniecpolskiego; po-

wtarzaj si skargi na „luterye", tylko Mazurowie synni

praw wiar „ale si te w kociele jak zbójcy strzelaj";

najostrzej jednak na ydów nastpuje, blunierców Maryi.

Wic chrzecijastwo nasze zydowiao, u postronnych

przeszlimy dla tego ju w ohyd:

W Polsce ydzisko ach przemierze panuje...

Kazimierzowa to wszeteczno przeklta.

Rozmnoya te ydowskie jaszczurzta.

Podarkiem si do ciebie wprzód przyliczuje.

A ci z chudoby twojej wnet wilk wyzuje.

i tak dalej przez cay 109 psalm. Tak to podawa wiek

XVII rk wieku XV. Psaterzyk Malskiego by rzeczy-

wistym psaterzem, liczy 150 psalmów Maryjnych, ów

z czasu okoo 1530 roku takim, co do formy, nie by, no-
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si tylko to miano, podobnie jak Wadysaw z Gielniowa

swoj pie o Jezusie „otarzem Jezusowym" nazywa.
W rkopisach petersburskich znalazem odpis Psalterium

Marie Yirginis (z r. 1539, ale przepisany z dawnego) r e -

pertumin vetere libro in arce Cracoviensi;
ów wykad Biblii na N. M. P. posiada np. rkopis Osso-

liski nr. 105, na pergaminie, mieszczcy liczne apokryfy.

Literat, relig. — Cz. III.



ROZDZIA VII.

Literatura budujca.

Uwagi ogólne co do ubóstwa pamitek.—Tak zwane kazanie p. Gilogera.

—Inne zabytki.—Ksieczki dla Jagiellonek.—Nauki duchowne dla Odro-

wówny. —Zakoczenie.

zbierawszy skrztnie, co z XV i z pocztków XVI w.

^ do naszej doszo wiadomoci, nie moemy si oprze

przekonaniu, e, chocia póniejsze zawieruchy strasznie prze-

trzebiy albo raczej zniszczyy dawne nasze zabytki, mimo
to znacznymi one nigdy nie byy i e nie odpowiadaa by-

najmniej produkcya umysowa w jzyku narodowym po-

wadze, liczbie i kulturze narodowej. e nasz sd nie przed-

wczesny, nie powzity z góry, o tern poucza nas ta oko-

liczno, e spóczeni, ludzie wieku Zygmuntowskiego, pi-

sarze i drukarze, jednogonie si uskaraj na zanied-

banie jzyka i literatury narodowej, na ofiarowanie si mo-

lochowi aci.skiemu, na wlewanie polskich rzeczek w bez-

denne morze aciskie.

Nie myl tu przytacza wymownych skarg, któ-

re atwo wysnuwa z przedmów choby i dedykacyj,

któremi zaopatruj drukarze nasi, Wietorowie, Unglerowie

i inni, pierwsze druki polskie, od Marchota i Ksig Salo-

monowych poczwszy, a do Rejowych wcznie. Miasto
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wszystkich tych, niemal jednakowych utyskiwa, wybieram,

zapisk rkopimienn, acisk naturalnie, z rkopisu pó-

nego (okoo 1530 — 1540 r.), któr na polskie tumacz:
„Chway w tern szukaj ydzi, Grecy, JSTiemcy i inne na-

rody, e posiadaj w swoim wasnym jzyku czy narzeczu

pisane takie ksigi Pisma w. rozmaitych dziejów, praw,

nauk lekarskich a najbardziej takich, które dotycz prawej

wiary powszechnej, niezbdnej dla dusznego zbawienia.

Nieche wic i Polacy szczyc si tem, e aby niewiado-

mych znaczenia sów obcj^ch jzyków nie udzili z atwo-
ci ci obcy, i eby nam nadal nie uwaczano—wic mów-
my, co do zbawienia potrzebne a najbardziej o artykuach

wiary, aby kady móg odpowiada na zarzuty". Ale

z wielkiej chmury may deszcz: po takim solennym wst-
pie nastpuje tylko symbol w. Atanazego po polsku, i to

dosy niewolniczo z aciny przetumaczony: „Ktokolwiek

chce zbawion by, ten przed wszykim potrzeba jest aby

trzyma krzecjask wiar, której jestli kady zupenej

a niezgwaconej nie bdzie chowa, taki bez wtpienia na
wieki zginie i t. d.", tekst, który znamy ze wszystkich

psaterzy dawnych, z Modlitw Wacawa, z psaterza 1532 r.,

lecz i od tego ostatniego nieco odbijajcy. I^^ajciekawsze

w nim pisownia, ae zamiast ^, au zamiast «, baedauci —
bdcy i t. d.. Patrzc na takie dziwolgi woamy mimo-
wolnie z poet, „tantae molis erat, Romanam condere gen-

tem", (czytaj tylko wbrew metryce: orthographiam condere

polonicam).

Do tego wymownego wiadka dawnego naszego ubó-

stwa na polu literatury narodowej, dodajemy drugiego, na

dowód, kto najwicej na tem ubóstwie cierpia, dla kogo

jak najrychlej usun je naleao. Wemy dawny kalen-

darz t. j. iudicium, albo jako ono si samo nazywa „Os-
dzenie spraw niebieskich sawnej nauki krakowskiej na rok

po narodzeniu P. J. Krysta 1529 r.". Kalendarz opatrzy

wierszykiem J. S. (to jest Jan Sdecki, póniejszy „Maec-
ki") a i^umacz w przedmowie tak si wyraa: wychwa-
liwszy poytek astrologii i pogodziwszy j jako tako zwo-

a Opatrznoci utyskuje na uomno wiedzy naszej; eby
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wic „pospolity czowiek polski móg czyta"
niebieskie obietnice, przetumaczy on je z aciny na pol-

skie, „a osobnie panny, panie, których
J

matka Jewa

to im po sobie zostawia, eby kada z nich wiedzie ta-

jemnoci chciwa bya a to co wie, eby adnym obycza-

jem nie zataia, jak Jewa sowa wa przed Adama przy-

niosa". Jest to ten sam zabytek, o którym ju wspomi-

nalimy, raz, e chocia z aciny na polskie przeoony,

roi si najwszeteczniejszemi czechizmami (w letie, ro-

botnikom, ne, jednokade zboe i t. d., grasowa-

a mania czeska na dobre za Zygmunta I
!),

jak np. mo-

dlitewnik Konstancyi i in., a mimo to z czeskiego róda
wcale nie wyszed!

Tutaj powoalimy si na „ wi a d o mi e" jego (wia-

dectwo), e kobietom polskie pismo w pierwszym si rz-

dzie przeznaczao. Wic i w tym ostatnim, rozdziale b-
dziemy star powtarzali piosnk: dawna literatura polska

kobietami stoi, King i Jadwig, Sok i Elbiet, Na-

wojk i Konstancy i zawstydzaj kobiety nasze gnu-

no msk. Nawet gdzie wyranego dowodu na to nie

ma, moemy to ze wszystkiego innego wnosi, a wniosek

nasz nie bdzie lekkomylny, nieuzasadniony.

I w tym rozdziale powtórzymy znowu jeszcze jedn
piosnk: wicej tu luk ni zasobów i wiadomoci. Oto wi-

dzielimy np. u prof. Malinowskiego urywek, wielk kart
pergaminow, pewnie z jakiej okadki odklejon, z polskim

przekadem rewelacyj Brygidy w., które w Krakowie

i Pradze tak czczono, z koca XV wieku. Gdzie si ten

uomek po mierci waciciela zawieruszy, nie wiemy, i nic

wicej o tumaczeniu, zawartoci i t. d. na razie powiedzie

nie moemy. Przechodzimy do rzeczy znanych, z których

jedna moe z królow Jadwig zczona, jak ów fragment

w. Brygidy?

Na czele literatury polskiej budujcej kadziemy wic
pomnik, urywkowy, jak tyle innych, lad czego wiksze-

go, jak owa karta z ywotu Baeja lub w. Brygidy, od-

lepiony, jak one z oprawy inkunabuu, karta jedna, obci-

ta u dou, pisany wielkim, wyranym gotykiem, moe dha
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samej Jadwigi. Uiamek ten znany pod nazw uamku
G-logero w ego, bo go znany nasz zbieracz rzeczy ojczy-

stych i wydawca Encyklopedyi Staropolskiej, pan Zy-
gunt Gloger, we wasnych zbiorach jeewskich odszu-

ka. Tre tego pomnika mylnie dotd okrelono; to nie

„Kazanie o maestwie", lecz urywek jakiego teologicz-

nego dziea, którego wzoru aciskiego, bezporedniego do-

td nie odnalazem. Poniewa to pomnik bardzo dla wieku

swego szacowny a midzy innymi polskimi niezwyky,

przytocz go tu w caoci:

„ angelscy byli ogniem bdzie uczyniono, a ogniem

te bdzie skaono. Takie maestwo rodzi dziewice a te
maestwo skazi dziewice. Jeden uczennik mówi tako: To

jest maestwo, kto trzyma postrobienie (t, j. potwierdzie-

nie) maestwo. Bernhardus: Mila bracia, powiadam wam
zaprawd, ie urpno (t. j. pikno, wyraz XIV wieku

rycho zapomniany zupenie) czyni czsto z mczyzny
niewiecie sierce. wity Duch mówi : odzienie cielne

a mianie ustne ukazuj, co w siercu jest, jako wesklenicy

wszytko widzie. Augustinus Najdzie czsto w nabonem
ukazaniu skrytego angioa nieczystoty; ja wicej dowie-

rzam pokornej grzesznicy, ni pysznej dziewce. vSeneca:

kto ma czysty ywot, ten si waruj...

„ siostr a chc przed jemi ucieka, jako przed

nieprzyjacielem. Kto czystot miuje, ten sie trzyma ku

wszelkiej nieczystocie jako owca przeciwko wilkowi. Jero-

nimus: Chcesz niewiasty widzie prze kras, tegdy pa-

mitaj, ie Tanita od swego brata czystot zgubia. Nie-

wieci obraz jest jako ogniowy miecz, przeto ba si wiel-

mi. Pomni, ie niewiasta wypdzia Adama z raja, bo jad

nigdy nie bdzie rychlej dan, jedno w sodkiej strdzii mio-

dzie). Jeden uczennik mówi tako: Miedzy wszemi grzesz-

nymi skutki nic nieolepi rychlej
,
jako nieczystota albo

nieczyste sowa, aczby te kromie grzecha sie stao jako

w maiestwie prawym obrzdem

,,
Kto zdradzi Adama niewinnego a Dawida wi-

tego a Salomona mdrego a Samsona mocnego, Absalona

krassnego, zaprawd nikt jedno niewiasta! Prawa, dobra
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eszczyna , ta jest skad wszego dobregoo, jest siostra

czystocie i kltwa wszemu zemu, iest stróa myli, a jest

wielebno przyrodzenia, a stolecz cnoty, jest okrasa y-
wota. Jeden nczennik mówi tako: Trojak rzecz bdzie

czystota schowana. Pirzwa jest ryche ucieczenie od zych
myli, sowy, uczynki i obyczajów. Druga jest udrczenie

ciaa, trzecia jest ostrzeenie zmysa i kwapienie od ludzi.

Jako matka Boa: ta gdy przez ulic sza, wdy si po-

spieszaa do domu a w domu
„....jedno pismo mówi: ten jest odczon, kto sie

gospodnu ofieruje, w jego wszech uczynkoch i opuszczani

(opuszczaniu) cirzpieó. Tako wic najdzie gospodna na

kady czas. Jeden uczennik mówi tako: Odczenie przez

rozumu, to jest lepota czowiecza. Jeden uczennik mówi
tako: Kto Bogu dosy jest ku samemu boemu karaniu

i napominaniu w rozumie odczenia, temu bdzie odpa-

cono równoci, icin (t. j. kapitaem) bo. Jeden uczen-

nik mówi: kto swego wszego pokuszenia i cirzpinia mocen

jest, tego ja imam za najlepszego czowieka. Jeden mistrz

mówi: wite pismo to wszem ukazuje na to

Przytoczylimy tekst wszystkich czteru szpalt (karty

pergaminowe w dwie szpalty byy pisane); z pisowni, któ-

rej nie zachowalimy, wynika, e mamy przed sob po-

mnik, napisany w ziemi maopolskiej na pocztku XV
wieku (spóczesny ostatniej partyi psaterza floryaskiego),

przepisany ze starszego wzoru, wzoru dla Jadwigi królo-

wej chyba przeznaczonego; pisownia uderza bdnem, do-

wolnem uywaniem znaków podwójnych (tego o i t. p.),

majcych w polszczynie oznacza brzmienia pochylone:

gdzie by powinny sta, tam ich niema, np. w stróa.
Chciano si i w tym pomniku dla sów (eczyzna np.

zwyky to staropolski termin) i dla treci, ruskich, cer-

kiewnych doszukiwa wzorów, lecz najmylniej w wiecie;

kto inny z równem prawem (np. dla czystoty) mógby
o czeskim pomarzy.

Tre wskazuje, co to za dzieo. Kazaniem nie b-
dzie, poniewa s to same cytaty rónych mistrzów, filo-

zofów t. p, ucze ników (od tego to wyrazu, dawno ju
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nieuywanego, posza znana do dzi uczennica) i Oj-

ców w. Augustyna, Hieronima i Bernarda, i Pisma (Du-

cha) w.; zaplta si tu naturalnie i Seneka. Przez pierw-

sze trzy kolumny jest mowa o „czystocie" i jej zachowa-

niu; w czwartej o „odczeniu" =reclusio? Widoczna wic,

e mamy przed sob moralny traktat, moe uoony w for-

mie abecadowej, gdzie pod wyrazami abstinentia, amici-

tia i t. d. przytaczaj si cytacye z Pisma w., Ojców i fi-

lozofów. Podobne sowniki, czy encyklopedye moralne, ni-

by florilegia, zbiory wypisów wedle materyj uoone, po-

pacay nadzwyczaj w rednich wiekach. Zaraz pierwszy

rkopis Ossolineum wspomina o takiem „alphabetum au-

ctoritatum". Bywaj one bardzo obszerne. Krg autorów

cytowanych albo si zwa, tak e z wieckich autorów

jedyny Seneka i Boecyusz si wcisn, albo wcale szeroki, tak

e poeci redniowieczni i klasyczni (Horacy, Owidiusz i i.)

s uwzgldnieni : np. w podobnym zbiorze Konrada z Ha-
li czy Halbersztadu, istniejcym w kilku odpisach i po na-

szych bibliotekach. Moe orygina nasz nalea do pierw-

szej kategoryi, przynajmniej w dochowanym urywku tylko

Seneka raz zacytowany, chocia na temat o kobietach na-

praszay si i inne wieckie cytacye. Ascetyczny charakter

caoci wybitny; dziwi on nie moe. Próno szukalimy

autora i dziea; w. Bonawentura pisywa podobnie, ale

to nie to; tylko niektóre cytacye, dla teje materyi, te

same, lecz wikszej zgody niema. I Jeremiasza sdziego (da

Montagnone) dzieo nie odpowiada, owe Compendium mora-

lium notabilium w piciu ksigach, w Padwie okoo r, 1290

uoone, w odpisach i po naszych bibliotekach zachowane.

To dzieo przerobi w XVI wieku w Pradze ów milich

Konrad z Hali czy z Halbersztatu; z niego znowu korzy-

sta w XV Mikoaj Lubelczyk.

Teraz nastpuje wielka szczerba, której czem zapeni na-

leycie na razie nie mamy; moe przyszo okae si na

nas askawsz. Nie zastpi przecie lektury budujcej

krótkie wyliczania np. cech spowiedzi, jak ona by ma,

wykadu Pisma w. czworakiego (zwirzchownie i t. d.),

grzechów, dobrych uczynków i t. d. Najczciej, z jakie
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kilkadziesit razy, powtarzaj si owe terminy wykadu,

np. na okadce postyli niedzielnej Wiganda, w bibliotece

Krasiskich zachowanej (pisanej r. 1421 przez Jakuba

Rinthfloesz, który jednak bardzo nieestetycznie o Niemcach

si wyrazi), czytamy owe terminy tak: celestnye, duchow-

nye, przicladne, podobnye, obyczaynye albo wycladnye

albo ku nauczenyu i t. d.

Pierwszy wykad polski ekonomii chrzecijaskiej (przed

Seklucyanowym 1545 roku, królewieckim i protestanckim)

znachodzimy w pisemku p. t. „Epistolla Swannheko bern-

harta n3'^ektormu ryczerzwy o rzandzeny czeliadnym pys-

sana thymytho sowy". Barbarzyska pisownia—jakby Nie-

miec jaki to przepisywa, cige przekrcania, opuszczania

i t. d. zniewalaj nas, abymy si temu „Listowi czeladne-

mu" bliej nie przypatrywali. Wystarczy powiedzie, e
jest to odpis tumaczenia z aciny w. Bernarda albo in-

nego autora; w zbiorowych wydaniach dzie witego list

ten si znajduje.

e podobnych krótkich traktatów moralizujcych by-

wao wicej, dowodz nam tumaczenia ruskie, cerkiew-

ne, z XVI wieku, czerpice ze róde polskich. Przyto-

cz jedno, traktat o trojakim stanie (maeskim, wdowim,

dziewiczym), gównie Augustynem w. posugujcy si; tu-

macz go dosownie z tekstu cerkiewnego napowrót na

polski.

„Pierwszy stan, bdcych w maestwie. A ten stan

jest wity, poniewa maestwo jest jedna wito z sie-

dmiorga witoci kocioa witego. Jako powieda mi s tr z

gbokich zmysów, ie maestwo jest pierwsze

zczenie ma z on, od Boga i poniewa w tym zako-

nie bdcych, w maestwie. Pan Bóg powyszy nad in-

ne zakony, które ustawili s wici i mdrzy mistrzowie,

jako to wity Augustyn, wity Benedykt, wity Fran-

ciszek a wity Biernat, ale zakon bdcych w mae-
stwi ustawi jest P, Bóg sam. A przeto kto chce w stan

maeski wstpi, ma to d)a potomstwa a dla mioci
Boej uczyni, a nie dla adnej chuci ani dla krasy ani

dla bogactwa ani dla urodzenia". Rzdnemu maestwu
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przeciwstawiono to, gdzie ludzie wstyd i boja Bo „z swe-

go sierca wygnali a w swojej podliwoci aby tak mieli

swobod, jako ko i mu, w nicheto niema rozumu. Nad

takowymi to djabe ma moc". Traktat koczy rozmyla-

niem o dziewictwie: siódma a ostatnia (regua). „Chcieli

która dziewica czystot zachowa, musi si czstD Panu

Bogu modli a czsto prosi o to Pana Boga, jako pisa-

no jest w ksigach Mdroci: takto widziaem e niemo-

na zachowa czystoty bez pomocy Boej i t. d.'"

Z XYI wieku takie rzeczy s ju liczniejsze. Nalea-

o si ich spodziewa choby dla licznych córek Zygmun-
ta Starego, które nie z aciskich, jak Bona, modliy si

i czytay ksiek. Poniewa za te Jagielonki wychodziy

za m i do Niemiec, wic w niemieckich bibliotekach na-

leao spodziewa si ladów traktatów pobonych, kaza, mo-

dlitw i t. d.; pisanych i ofiarowanych królewnom polskim.

I rzeczywicie posiada biblioteka uniwersytetu Erlange-
skiego w Bawaryi trzy rkopisy polskie XVI wieku. Do
Erlangen dostay si one z biblioteki margrabiów bai-

reutskich, a ci je znowu otrzymali w drodze spadku po

Zofii brunszwickiej.

S to ksiki nabone, które dwie córki Zygmunta
Starego ze sob do Niemiec przywiozy lub które im do

Niemiec przysano. Zewntrzna ich forma wcale niepoka-

na, niczem nie zdradza, e to ksiki królewien. Kada za-

mona mieszczanka mogaby okazalsze posiada; po tem
tylko poznajemy dostojno ich posiadaczek, e autorowie

umylnie lub wycznie dla nich owe dzieka pisali.

Dwa z tych rkopisów naleay do królewny Jadwi-
gi, urodzonej r. 1513, która wysza r. 1535 za Joachima
brandeburskiego, owdowiaa r. 1571 a umara r. 1573 jako

^,ostatnia ksina katolicka panujca w Berlinie" i). Da-
wniejszy z tych rkopisów, przeznaczony dla Jadwigi, gdy
jeszcze bya pann, spisany okoo r. 1530, jest przewodni-

kiem do spowiedzi. Zawinity w pergamin, liczy 20 kart

^) Na jej patronki imi wzniós ksi biskup warmiski, Kra-

sicki koció katoJicki w. Jadwigi w Berlinie.
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papierowych malutkiej ósemki. Zaczyna si na k. 1: „Nay-

myloscywssa królewno nyeraczi vassa myloszcz vassey my-

loscy kapla a bogomodlce nyedostoynego zapomynacz y l-
sk}^ vassey myloscy nyevipusczacz a racz vassa myloscz

than dar maluczky wdzadznye przyacz bocz iest barzo po-

trzebni sbavienyv y pozitheczni".

Na ostatniej zapisanej karcie (17) „Modythwa krotka

ale barzo dobra naprzeczyw povietrzv moroveniu y smyercy

morovey która ma bicz moviona naboznye poranv y na nocz."

e wacicielk ksieczki bya Jadwiga, wynika z wymie-

nienia patronki: „spoviadamsi... moiey swiantey patroncze

swiantey iadwydze".Jzyk nie przedstawia nic ciekawego; „na

k. 8 pacziorka nie piaa", autor przekrelili wpisa: „movila";

inne wyraenia: poczlyvye, pochopny e, przyklanye (!); (przy-

sigajc) y yyaraiancz si; cielestne, z,bdnem /, jak kil-

ka razy w dawniejszej polszczynie i czeszczynie; podug
mey krewkosczy t. j. saboci, powstae z krechko, od

krechki, kruchy.

Drugi rkopis zawiera wykad nabony pieni Salve

Regina; oprawiony w skór, liczy 62 karty papierowe

w maej ósemce. Karta 1 próna, na 2 tekst polski Salve

Regina, poczem na 3: „Wijklad nabony piosnky: Salve

Regina: któr spyway wkoscziele ku czcy y ku chwalie

boy. Dzikuydz yego swithym, stey lasky yze sprawyw-

szy zbawienye nasze przes pana Jesu Christa syna swego

tag raczil przeszrzecz zbawienye nasze yze przes przyczi-

n szwitich richly wnaszich nyedostatkach mozymy pozi-

skacz lasky y pozitku mky y szmyerczy pana Christusso-

wy. Przez Gyrzego Argiglobyna Baccalarza Posnanczyka".

Na k. 60 powica „Xicz G-yrzy Argiglobyn" swoje

dzieko:

„Nayasnyeyszy a Naoswieczienszy pany Pany Hiad-

widze z askj Boy królewnye Polskj etc. y pany Marg-

grabyny y Kurfivrstowy Brandenborskj Pany w Kaszu-

bich y pomorskiej ziemye etc. Pany swej Namylosz-

czywszy".

Opowiada, e zoony saboci rozmyla nad upad-

kiem czci witych i Panny Maryi, podj si wic wyka-
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du owej pieni i przeznaczy go ksinie, przebywajcej

w dali od naboestwa katolickiego. Koczy dziesicioma

wierszami p. t. „Zalyeczanye praczy", tak lichymi, e ich

nie przytoczymy. Ostania karta niezapisana.

Ton pisemka nadzwyczaj ostry, zdradza cigle rubasz-

n epok rozuamitnionycb sporów religijnych, w których

adna ze stron przymówek lub obelg nie szczdzia. Najpo-

spolitsz form obelgi byo przedrzenianie nazwisk, jakim

„Katolicy", „Jebuzeici" i „oterstwo" nawzajem si ra-

czyli. Dosadn próbk tego dowcipu zostawi i ksidz Je-

rzy, gdy wzywa „czy wsisczy Abcdarsczy doctorowie Lo-

trowskiego zgromadzenya, Melankolykowye, Jantassowye,

Ecolampadiuszowie, Pomernarriussowie i), Philippowie, G-rzy-

waczewie"; inne obelgi: „Chlopathowie, nijevkowie; ksso-

mdrzy; swoymy psyoertemy obyczaymy; czy bezeczny

myssalj^owie; warcznczem psom Lotrowskym: thym szwi-

droglowam; suftliethowie (u Lindego tylko femin. suffleta,

mieszaa), kuchczikowie; mówi o ich kozim mózgu, „kulyem

y szwynyn" utuczonym rozumie it. d. Kilka razy wplata

niemieckie sowa: Ya werlich i in.

Pisownia bardzo nieksztatna, jak ju przytoczone

próby dowodz: ó pisze czsto przez u, a wic plud, othusz,

Bug, Boguff, vcz i t. d.; zamiast -ej czsto )\ nietylko

w przymiotniku, ale np. wiczy Boguff i t. p.. Wymieni
kilka rzadszych sów lub form: wszelkny, np. ,,wszelknecz

sowo Boe, wszelkne stworzenye tesknuye sobie, bez wszel-

kny przymowky" it. d.; -e7v- w kocówkach, mowie i t.p.;

lynczoch , linczoch , lyenczochowy acuch ; kostunek

y nakad; wyrudny: instr. organy poprawia na organamy;

wszechmocny sta si krechkym (sabym): kul albo kapu-

sta s czosnkiem (por. lskie kule karpiele, nacko sie si-

ka kuli „zjad duo brukwi w Sieradzkim; a lyedarczy (!)

od wiatru byway pdzeny; kthorym oczy falyuy; (oniby

i t chwa Dziewicy) wystirczyly, wywrócili. Soczc Chri-

stusa przed Piatem, skarc; lachay glossem, (spuszczaj

si) na lachanie swoie, t. j. ajanie, szczekanie, por. a-

') Sawny Pomeranus, to jest Joh. Buggenhagen. 1485—1558.
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chacz i t. p.; (ich opory) podrzusgamy, polamyemy; po-

mysz do etc. zam. pójdmysz, jak czsto u Reja i innycli.

Nye mog szi vtolycz uspokoi, inne od tego jest: nie mo-

g pasczek swogich ztulycz; kto was rusza czosz nyecczcz

was albo kwylicz was obraza powieczki vcz moych tu-

maczy Zacliar. 2, 8, qui enim tetigerit vos tangit pupilam
oculi mei, a wic czosz=czusz; vwyelmozyl gymy thwo-

ye i t. d.

Trzeci rkopis liczy 148 kart papierowych w wiart-

ce, w skórzanej oprawie, na której wycinito: „EvaDgelie

Polskye Jey Mioszczy Krolewnyei (czy tak?) Zophiei", to

jest córki Zygmunta Starego, urodzonej r. 1522, która wy-

sza r. 1556 za Henryka brunwickiego a zmara r. 1575.

Rkopis przepisany na czysto, starannie, powsta przed r.

1556. Nie zawiera on Ewangelij, ale postyl czyli wykad
Ewangelij. Zaczyna si na k. 3: „Evangelia pierwscha nie-

dziele aduentovei y sswm vikladm kthor napysal Ma-
theus szwinthi ve dwvdziestm pooeniu szwoich xig",

a koczy si Ewangelij „niedziele osmey która przipada na

dny myszopusthne któr napyssal Lucas swythi wosmem-
nasczie polozenyv": od k. 138 rka innego pisarza. Wykad
cakiem popularny, cile etyczny; sporów religijnych ni-

gdzie nie dotyka; jzyk poprawny, pynny.
Charakterystycznym dla pierwszego pisarza jest sta-

e niemal oznaczanie nosowego brzmienia c, rzadziej «,

przed m i n\ np. „miedzi the'm wdzie'czne'm naszie'nie'm,

spokorne'mi proszbami swe 'mi abi thi ne'dzne a kamie'ni-

ste a the'm czierzni'em zarose sercza nasche szobie i t. d.,

nm, nie'mogli, prze^mierza spaniem swoie'm, szwie'nthe,

vocze'mgnie'niu swoie'm (to jest w okamgnieniu, jak czsto

w XVI stuleciu), acz mao veszczlo ale vschlo... a pospou

vesczlo sczierznie'm one^m ale ono czierznie zagluszilo ie"

i t. d.. Drugi pisarz nie oznacza osobno tego brzmienia

przy a, e. O autorze tej postyll nic nie umiem powiedzie.

Dodaje jeszcze kilka uwag do tych rkopisów.

Zmary L. Malinowski wyda pierwsz ksiecz-

k, ów manualik do spowiedzi, czyli raczej z papierów

po nim pozostaych roku 1900. Biedzi si on napróno
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z oznaczeniem osoby i czasu, które wyej oznaczylimy

susznie, jak potwierdza znak wodny papieru, lilia, to jest

herb rodziny Bonarów, którzy w Bonarce pod Krakowem
papierni w pierwszej poowie XVI wieku posiadali. Wy-
stpuje ten znak midzy r. 1521 a 1531, najbliszy kszta-

tem swym (w owym raanualiku Jadwigi) do papieru ak-

tów grodzkich 1523 — 1525 r.

Tre ksieczki, roztrzsanie sumienia , wyliczanie

grzechów „ot mej poledniej spowiedzi a do dzisiejszego

dnia i czasu" wszelkich kategoryj, przeciw Dziesiciorgu

(braa nadaremno imi :miego Boga
,
przysigajc si

iwiarajc, to znaczy mówic wier. na m wier —
wydawca tego niezrozumia), przeciw cnotom „zawistnym

(gównym, kardynalnym) na których ywot czowieczy ma
si obraca", boskim albo bogomownym (to jest teologiczym),

wierze, nadziei i asce (tak zamiast mioci) i koczy pro-

b o naoenie pokuty takiej, „jak bych moga zdzier-
e. To sowo wychodzi u nas coraz bardziej z uywania^

lecz byo niegdy powszechne; w tej samej ksieczce czy-

tamy nieco wyej: jestlib3'ch ja w którym czonku wiary

chrzecjaskiej — wtpia albo nieprawie dzieraa;
w psaterzach coraz pojawia si to wywoywane dzi przez

naszych niepowoanych purystów sowo, np. „silne z Moa-

ba odzieraa drcka, boleci odzieray."

Tej samej królewnie polskiej powicono jeden z na-

szych inkunabuów; tak nazywamy druki polskie przed r.

1550, rozsuwajc znacznie granice waciwych inkunabuów,,

stawiane po r. 1500, ale nie nasza to wina, e przed r.

1500 niemal wcale po polsku nie drukowano. Bogate zbio-

ry kurnickie, niegdy Dziayskich, dzi Zamoyskich, prze-

choway unikat; brak mu karty tytuowej, s to owe ksi-

gi „próbowane" lub Stary obyczaj wiary, z którym si w in-

wentarzach ksigarskich spotykamy. Szlachcic polski po-

wica je z Krakowa 26 stycznia 1545 r. bawicej midzy
kacerzami „Naiasnieyszey kxinie Paniey Hedwidze Mar-

chiancze Brandemb. Sletyn. (!) Pom. Kasubs. y Slowacz-

kiey kxiznie Burgrabiney Noremb. Paniey mnie milosci-

wey", te „kxigi próbowane przez doktory y ludzie nau-
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ozone Kocioa rzymskiego, które s na troie rozdzielone".

Pierwsza cz uczy nie kocha si w wiecie; druga oka-

zuje waciwy stan Kocioa chrzecijaskiego, jak go ka-

cerze odmieniaj i co na nim zaley; trzecia uczy co to

jest cnota i jaki w niej postp. Wszystko wybijano u wdo-

wy Heleny Eloryanowej r. 1545.

Ani autor, ani oficyna nie popisali si wietnie. Dzie-

ko skada si z 334 dugich wierszy, przerywanych powo-

ywaniem si na powag Pisma w. i ojców, poczem objania

si, jak je rozumie naley, ale wszystko w jzyku bardzo

sztywnym, chropowat3'^m, tak e i sensu nieraz trudno si

dopatrzy. Drukarz znowu nie poskpi omyek. Dzieo

miao si nib}'' dyalogiem toczy:

Porad mi w tym miy kleryka, bo ciko na mi.

Gdy si na to rozmyl, gow w tym sobie ami
[i t. d.

Ciekawa tu wzmianka o Samuelu, owym dominika-

skim kaznodzieju—wywoce poznaskim, pierwszym szerzy-

cielu nowej nauki przez ksieczki polskie, z których do-

td adnej nie odszukano. Wspomina nasz autor „Samuel

jako poznaskie otarzysty przerwa" dla jednego sowa,

musi by ten Samuel rzecznikiem dyabelskim. Wywody
jego bywaj naiwne; np, zwracajc si przeciw przyjmo-

waniu „pod dwiema osoboma" prawi: „gdy by pod je-

dnym znakiem, zawieszonym przed domem, nalaz chleb

i wino — nie takie ci poytku uczyni, jakoby dwa znaki

wystawi na ni?" Nainnem miejscu powie: „ale pr zyka-
d e m (tak mówi zamiast n a p r z y k a d) pod którem pra-

wem w powiecie kto osiad a niewyprzeda si, przyzwala

onemu prawemu. „e stale cytuje Ewangelij Maciej a w.,

byo to wtedy w ogólnem uyciu. Dodaje wstp de libero

arbitrio przeciw Lutrowi. Coraz zastrzega: „tym pismam

jedno zupenie wierz, które koció twirdzi". Zasuga tego

pisma (od K. A — Y, w ósemce) — chronologiczna, t. j., e
pierwszy to polski tekst, po aciskich Wróbla i innych,

zwracajcy si przeciw nowej nauce, szerzonej narazie
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przez dyoskurów poznaskich, eksdominikana Samuela

i eksmytnika Jana „Seklucjana"; najciekawsze w niem,

dedykacya i bezimienno „szlachcica"; do takiej bez-

imiennoci przyzwyczai nas Rey chyba, lecz nie jego tu

pióro.

Wcignienie dzieek, powiconych Jagielonkom w tak

pónych latach (okoo 1530, 154:5 a moe i póniej — dodaje-

my zreszt, e wanie na temat Salve Regina posiada lite-

ratura teologiczna aciska nasza i obszerne kazania) uspra-

wiedliwi nas, e wymienimy jeszcze jeden, najpóniejszy

ze wszystkich tu omówionych rkopis.

Koczymy bowiem ten rozdzia i cae nasze dzieo

przytoczeniem rkopisu, który dat swoj, 1555 r., zdaje

si po za granice szkiców naszych o literaturze rednio-
wiecznej zupenie wybiega. Jeeli jednak nie czasem, to

zgadza si on natomiast duchem najzupeniej ze rednimi

wiekami i trudno go ju dlatego pomin, raz poniewa

zastpuje nam, acz tak póny, ga dawnego pimiennic-

twa, pewnie uprawian, chocia tak mao o niej wiemy;

powtóre, poniewa zawiera niejedn bardzo cenn wska-

zówk o ludziach i czasach. Okres redniowieczny zblia si

ju ku kocowi ostatecznemu: coraz natarczywiej koace
do wrót jego nawaa reformacyjna, groca zetrze odra-

zu i doszcztnie wszelkie jego lady i pomniki. Ksidz-
spowiednik przestrzega przed ni i w obronie zagroonej

wiary i pogldu na wiat, na poy ascetycznego, przema-

wia do swojej owieczki.

S to „Nauki" albo „Nauki duchowne" dla Odrow-
ewny, z r. 1556. O rkopisie tym dawno przed nami wie-

dziano, przytaczano nawet próbki z niego, lecz dotd go

bliej nie okrelono. Rkopis znajduje si u Czartoryskich;

niema pocztku, brak mu pierwszego poszytu; na ostatniej

stronicy, 401, czytamy: „Dokonany s (to jest te ksiki)
lata Boego 1555 K. R. (czy P?) to uczyni". Kto pod ty-

mi inicyaami ukryty — nie wiem. Podaj najpierw kilka

prób:

„Alye gyz pan wogyewoda Rusky Odrow dobjy
pamyczy oczyecz twoy rad mye sucha, rad szye v mnye
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Yczyl, thak gdym sznym rozmawyal, gyako gdym kaza:

a bowyem pycz krocz my szam pomaga na wyelky py-
thek na kazalniczy, podwagycz my znamyona mkypana
Krystuszowy; tham wydzyalem po nym naboestwo abo-

wyem lycze szwe obphyczye Izamy vlyewal. Tha my
gyestli wyara y mnymanye o W. T., e gyakosz nyevpo-

sledzyla Oycza szwego mdrosczya^ y mnogymy obyczay-

my, wyerze wiszoky cznoczye twy, e go nyeyposl^^edzysz

w posluchanye mnye mnycha vbogyego, alye wdam oycza

szwego duchownego, bo spowyednyka, kthory czye wye-

dzye nye na szwyeczkye dvornosczy, alye na naboestwo
y na rozmylowanye modlythwi szwythy

„Aleye yesz gyescze panna moda a kthemv zdzye-

czystwa wnabozestwye nyezaprawyona ostraszylem

szye abym W. T. doskonalsza nyz theraz vczynyl Alye

wzdam pothym, gdy wnydzyesz wwythsze lyatha a b-
dzyesz myala szwyethleysze baczenye, wyerz, ze tho po-

thym przed szy wemyesz a za dobre my myecz b-
dzyesz.

Proszesz czye, W. Panno, pithay o tho pylnye pa-

ny mathky, wyerz gy mylosczy, ecz powye wyernye

gyako szwy myy a gyedinyg czorcze, kthor, wpanye

bodze myugye, ze zewszythkych trudnosczy, szmthkow,

y trosk wysa przez modlythw szwyth. Vczy szye

thez mya panno v gy mylosczy A patrz na ny, gya-

ko ona y dzysz w szwyeh starych lyeczyech a barza

skaonych wyelkymy y naglijmy smtiky, wdam nye-

opuscza szwenthy modlytwy czasów swych y godzyn szlu-

sznych, thak wednye gyako y wnoczy. Proszesz czye Pan-

no cznothlywa, nyebcz gorsz mathky thwy, czo szye tiy-

cze ku panu Bogu, gdyeslyze yepsz a naboznyeysz bicz.

nyemoesz.

„ Modj^thwa dala witrwanye wyege stoszowdzyw-

nycli, trudnych a prawye nyeznosznich, szmthkow, trosk,

bolj^esczy thwyg. By gy myoscz zmlodosczy szwy nye-

bila szye zaprawya wmodytwye, y wnabozestwye, ny-

gdzie by bya nyemoga witrwacz y znosczyxz (!) takych

trudnych phraszunkow a mnogych krom nakazenya gowy
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szwy, krom skazenya zdrowya y krom szemranya prze-

czywko panu bogu. Alye modlithwa sz. tha gy rathowa-

la. Otho a do dzyszyeyszego dnya trwa we zdrowyu

y wlascze Boy a wbogyazny gyego, dobra, kthore gy
zostanye gy maonek, vywa czynycz vbogym dobrze

a dusze ma szwego nyezapomyna.

„Nadewszythkocz radz, czythay hystorygye y y-
wo t h i s z w y t h ich, które z aczynskyego yzika
przeoono w polsky, nye dlya kogo gynego, gye-
dnodlya panyen y dla pa stha n*o w w y e 1 -

kici, abi czytiagycz brali wzór yczy a. Czythay thez

i kazanye krzesczyaskye, kthore myecz moesz
po polsku. A nadewszytko radzcz czythacz ,,Z y w o t h

Pana Gyezuszow", skthorego czythanya wezmyesz
ducha nabonego y pokornego. Alye czythacz czy radz
przy thim thi tho navky mogye, kthorem czy napyszal

(zesz mye prószya)....

„Myastho thedi neypotrzebnich rigmow y dwor-
nich a szwyeczkich pyszm, kthoryci c z a s z u

dzyszyeyszego wyecze gyesth polskym gy-
zikyem drukowanich A zwaszcza podezrzanych

kzyzek ypiszm kaczerskich. A oszobno Jana
Szeklyvczyana y gynnych, kthorich gyest mnóstwo
pusczono po polsku: Alye szye gych wszelyegya-

kym obiczagyem wyarugy... nye czythay gych any z dwor-

nosczy any (z) arthu any strothophylye any kwolykomu...

Nyeday ze szye, panna cznothlywa, vnoszycz any czygy
namow ku czytaayy pyszm y kzyzek pokthnych, zadnig

panyg y wielmoznyg, zadnyg pannye naywitszego sthanv,

mam czy rzecz y wlasznemu mowy.
„A czo szie thycze czytacz pyszma yudskye y hi-

storye poczczywe dlya ostrzenya rozumu y dlya go-

spodarstwa, nyewadzycz czytacz a wszako krom zgor-

szenya.

„(Str. 400)... bacz czy pann bycz szwyethego y
gyasznego rozumv A nadewszythko tho, ze rada czy-

t h a s z pyszma s z w y t h e. Wyerz P. Bogu, ze szye W.

Literat, relig.— Cz. Ul. 12
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W. podobagy thy tho kzyzky mogye, kthore gdy W.
M. przeczczyesz a obaczysz rozumem, czo w nich gyesth

za szmak A gdi szye W. W. spodobagy, wierz ze gym
nyedasz prozno lezec any prochem przypascz. Bdzye
gye W. W. czsto w rcz braa a w nych vprzey-

mye czytaa, czythagycz czoby szye nyezgdzalo w obi-

czagyoch Waszich stymtho napyszem, szama w szobye

bdzyesz poprawyala... Alye przeczedszy gye naprzód raz

od desczky, pothym drugi y trzeczy raz y czwarthy, po-

thym poky "trzeba ze wnych bdzyesz myala byegoscz,

pomnycz gdzye czo y oczym stogy" i t. d.

Ksika to wcale ciekawa. Zaczyna od nauki o odzie-

niu; od str. 25 nastpuje draga nauka, o tacu — najpierw

dajc definicy taca, jest to ,,gyedna krotophylya wydo-

ma y gra lyudska poczczywa a nyewsthydlywa (znaczenie

tego sowa dzi wrcz przeciwne, u nas niewstydiwy
=b ezwstydny, bezczeny, tutaj - nie sromotny, cze-

go si sroma nie trzeba), oo gyawna przed mnogimi na

tanyecz patrzcymi... odpowyedagycza spyewanyu ubo
pyskanyu ubo gdzyenyu, vkonem, krokyem y skokyem

lubo tez y wokrg zatoczenym, wedlye zaczynanya opyewa-

nye Yczynne" (opiew — refren, wic: wedle tego, pierwszy

lub pierwsi zaczynaj, czynne ich naladowanie). Nic niema

ksidz, i susznie, przeciw jawnym tacom w godziwych

miejscach i czasie, lecz zabrania taców na miejscu nie-

przystojnym: „to szye przydawa nyegdy lyudzyom myeyscz-

kym y syachethnym, gdy bywagy proszeny od przeo-

onych zakonnych na now msz albo na poszwycza-

nye y na gyne koacye" (koaczye, dawniej mawiano koa-

cya, aciskie la — przechodzi u nas w a), tam wic na-

piwszy i najadszy si z maonkami i córkami tych, które

zaprosili dobrodzieje owe, stroj tace, co jest przeciw ich

stanowi i miejscu: ,,owszeyky nye pomalv czy grzesz thak

szwyeczczy, taczc, w klasztorze, gyako y mnyszy yubo
y mnyszky".

Od str. 84 nauki o sumieniu; od 188 o umyle „dwo-

gym"; 203 i nastpne o modlitwie; 305 o Ciele Paskiem
(opuszczajc przy tern wszystkie rzeczy trudne, szwarlywe);
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od 328 o paniestwie; od str. 351 o maestwie, o czem

tobie wiele pisa nie chc a jeszcze bardziej niemiem,

aby ci nie zgorszy, zamiast zbudowa. Odrowów-
na bya ju zarczona ,,z oszwyeczonym graby Janem
panem Tharnowskym modym"... jeste ju zwizana przy-

sig „w rkach biskupych przed mnogymy szwathky

wyelmoznych oszob plczy msky y zensky". Koczy, od

str. 379, o tern, dlaczego Pismo w. dane nam ku czyta-

niu i jak i co czyta naley.

Powtarzam, ksika bardzo ciekawa ; liczy si ju
z nowinkarzami, z pogard dawnego trybu, z sadzeniem

si na wasny rozum. Oto np. czytamy o modlitwie: „acz

mowy dzyszyeyszy mlodzy dokthorowye y szna (t. j. snad)

y kdzyelny (z doktorów i „kadzielnych" teologów szy-

dz, powszechnie) zby nam doszycz byo raz paczyerz mo-

wycz bacznye przez dzyen.... A prosz ci, nie daway vszu

thwich any szercza szobye kazycz onymtho pannam
y panyom kthore szye wócz z ksyskamy
kaczerskymy mowycza zwodzcz dobre

y proste wwyerze dzyeweczki stanów wszelkych".

e nie kaza nam Chrystus wzywa witych, odpowiedz im,

ale te tego nam wyranie i nie zakaza. Nie wstyd si

zmawia j e d en as tu pacierzy dla O rs z uli i jede-

nastu tysicy dziewic, pitnastu pacierzy na pamitk pi-

tnastu ran Zbawicielowych; codziennie, od pierwszej nie-

dzieli adwentowej a do Boego Narodzenia jedenastu pa-

cierzy na cze ycia jego w ywocie panieskim, przez

276 dni; odmawiaj Koronk Pannie Maryej,
w której jest siedem pacierzy (rozmylajc przytem sie-

dmiorakie wylanie krwi Chrystusowej) i szedziesit trzy

pozdrowienia (o siedmiu radociach N M P., a w ponie-

dziaki, rody i pitki o siedmiu boleciach N M P. — o tej

koronce „bernadyskiej" mówihmy wyej) „y W y a -

nek (t. j. ów „róany", patrz w^yej) czythez nye nago-

rzy mowycz, gyeslyze gy vmyesz" (z piciu ranami, z pi-

ciu boleciami Chrystusa i piciu Jego Matki); y-
wot Chrystusów w rozmylaniach w trzydziestu czte-

rech pacierzach (to jest wedle lat ycia Chrystusowego!);
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przywyknij mawia siedm psalmów pokutnych i z leta-

ni (yzlyethanygy); nie opuszczaj te mówi „passzyg

(pasjej) w pitki na imi (to jest mianowicie), kiedy

jest witszy czas: bdzie to tobie wiksz zasug, ,,ny-

szlybysz wszythkye modlytwi czo gych gyesth

w hortulyuszye (o tej ksice do naboestwa patrz

wyej) zmowyla".

Przytoczylimy ten ustp, poniewa zawiera on cay
niemal repertuar wicze, rozmyla, modlitw, jakim Pol-

ska XVI wieku rozporzdzaa.

Jako przykady pa i panien witych wymienia on

„hystory o w. Helzbyecze z Wgier (wygyer), córce

króla wgierskiego, co to „gyesczye nyewyelyczk panyen-

k bdcz" i t. d.; history o w. Jadwidze, córce jedne-

go ksiecia w Morawye (!); to powie „Sabinella, ona
jednego senata (t. j. senatora, zwykym trybem rednio-

wiecznym, powie np. senaci rzymscy, o senatównie rzym-

skiej, pannie czystej i witej) w Rzymie imieniem Pa-

dens" i t. d, — cytuje on nawet cakiem po redniowiecz-

nemu, np. „ono pyszal gyeden pogasky mystrz gymyonem
Cicero in libro de officiis"; powie zawsze: wity Abram,

wity Mojesz i t. d., uywa zwrotów i sów popacaj-

cych w redniowieczu, np. „rzek do ony szwi (swej)

Chcye nam (biada nam), oba umrzewa, abowyem wy-

dzyalachwa Boga i t. d.

Ciekawe s szczegóy yciowe, przyczynki niby do

historyi obyczajowoci i do historyi niewiasty polskiej.

Z jakich np. kae si on spowiada grzechów: oto „po-

wierdzaam mój kam... wiarajc si" (znamy ju to so-

wo, niby przysigajc si)— to grajc w karty oszukiwa-

a (!), „kustem przykrywajc i nieraz graam faszywie

swe zem sadzia na gr a dobrem braa; to znowu „pye-

sznym dworne o mylosczy szwyeczkyg spyewala", albo

„gnyewalam szye nyeYthulnyo"; to wyrzuca pannom, „do

pu noGzy szye mycz i stroi (zastpujemy tym inne dzi

niezwyke sowo), hoplmathy (niemiecki termia, Aufthahte)'

bryyky, tkanky do koszulyek przyszywa"; zabrania no-
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szenia wonnoci dla przyncania modziey, jako to » pi-
mo, muscum, pomum membrum, mitka kdzierzawa"; ró-

wnie zabrania nadmiernego jada, aby nie staa si „ob-

artn" jak ryba w wodzie, ptak na powietrzu a sarna

w lesie; ale gupio postpuj sobie matki i panny, e bar-

dzo mao je i pi daj pannom, „niech dziewka
cienko rocie" (wic idea piknoci niewieciej pol-

skiej by wrcz przeciwny wschodniemu, wymagajcemu
dobrej tuszy). O tacu ju wspominalimy: dla groby
przytacza a dziewi historyj o porywaniu nadmiernych

tanecznic przez dyabów, o chorobie z tacowania, o trz-

sieniu si ciaa (znane redniowieczne)], ostatnia przywie-

dziona ze synnego traktatu De septem donis spiritus sanc-

ti. Ale i inne nieszczliwe. Boga nie znajce niewiasty

„w kordyak (sabo sercowa) wpadaj; drugie od dyabów
przez wróki i cyganki pociechy i ratunku szukaj
i t. d.. Nikt dotd, krelc obraz niewiasty polskiej przez

wieki (Kaczkowski i inni) nie korzysta z tych autenty-

cznych zapisek.

Wychwala osobno i sam pann, do której' si nie-

bawem odezw: pód panno na kobierzec bra lub. Ile

po panu ojcu, prawi, dziada miaa kasztelana, krakow-

skiego, ojca wojewod ruskiego, co strony macierzystej

dotycz, pradziada miaa Piastha króla (!) polskiego (o tem

czytaj kronik polsk podug Miechowity), z którego po-

szli mazowieccy ksita, powinowate miaa mazowieckie

i litewskie ksita, bogata imienim lecym i „ruszaj-

cym", i t. d.

W szczegóy o Odrowach i Odrowównach, zasu-

onych okoo literatury polskiej (Annie Odrowównie po-

wicaj nieco póniej listy H^romina w. w tumaczeniu

polskim w druku, a znaa je ona ju przedtem pisane

i t. d.) tu wchodzi nie mylimy; o witoci tych pa
prawi Niesiecki jeszcze. Lecz na jeszcze jeden szczegó

musimy zwróci uwag. Dyrektor Z. Celichowski, który ile

wiem, pierwszy o tych Naukach Duchownych pisa, wyka-

za, e rozdzia ich (k. 166— 178) „o najwyszszej nado-

stojniejszej cnocie i nieprzepaconej, paniestwie,
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w czym naley i o jej stray pilnej", zgadza si bardzo

znacznie z inkunabuem polskim kuznickim; drukiem pra-

wdopodobnie unglerowym okoo 1528 roku, z którego ury-

wek ocala, arkuszyk maej ósemki o szeciu ju tylko kar-

teczkaci — traktujcy o zachowaniu paniestwa, nazywa-

jcy pann bez czystoci wgwiszczem, w którym czerw

jdro sniad"; o nieobcowaniu z „pachokami", co to gra-

j, „zbytki stroj ukazujc si przed pannami z wyska-

nim (woaniem), a zwaszcza" ku goubam, kolbam (t. j.

turniejam), I tu znajdujemy owe sowa . Hieronima do

Paulina, które wyej w uomku Glogerowym napotkalimy

(o Adamie, Samsonie i t, d., jak ich kobieta skusia). I tu

owe przestrogi: sam z sam bez wiadomia (wiadka)

nie siadaj. Ten nieznany nam bliej traktat, zdaje si, po-

chodzi z czeskiego wzoru, sowa jak: modlitwa Bogu w z a-

cna, Bogu i ludziem wz acna (mia) rzecz, zawrzona
(zamiast zawarta) w domu, okrasa ciaa zawrzesza,
sdzia dobrej sposoby, przystrój a przyczyna i t. p.

dowodz tego a nadto. Byy to ju ostatki wpywu cze-

skiego, ostatnie przelewania ywcem czeskich rzeczy dyda-

ktycznych na polskie; tu naley i inny inkunabu, Wieto-

rowy, z r. 1524, powicony Szydowieckiemu: „Fortuny

i cnoty róno w historyi o niektórym modziecu ukaza-

na," alegorya wcale niezgorsza, jak si modzianowi po-

wodzi na dworze u Szczcia i w gospodzie u Prawdy, które a Pochlebnik, dwa pana Szczcia mionicy, z dworu

wypchnli. Komornicy i dworzanie tego pana, Pych, Do-

por czci. Lubo, akomstwo, Sowotwor, Przechyra, Swie-

boda, doó i inni, z panem starost Swawol zasiedli

raz u burmistrza Dozwoy (Powolil nazywa go tekst cze-

ski) i dowiedziawszy si o modziecu, jego do siebie od

Prawdy przywabili; jak mu si potem u pana Szczcia

powodzio, jak pogardza rad panów Roztropnego, Mier-

nego i innych, jak zwalia si na w kocu rota pana

Przygody ze Szkod, Niezdrowiem i t. d., jak on wzit

w dom gospodarza Niewoli a lekarz z przedmiecia, imie-

niem Ndza, j si go opatrowa bolegowym, krwawni-

kiem i t, d., a Dokonanie (albo mier) go nawiedzia.
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Mimo tego, e ten tekst miejscami j^wcem ze staro-

czeskiego przepisany (np. modzian „uczyni potk—napad

—

na Przygod" i t. d.), jest on wcale zajmujcy i jzykiem
i treci, jedna z najlepszych alegoryj, jakie znamy. Zwro-

ty jak np. byociem blisko w. Jerzego, na wiesn gdy
zasi zioa odywaj, albo: syszaem star przypowie, i
(prawi, mówi) zy pies sam na siebie wilka z lasu wy-

szczeka, a gdzie ci nie wierzbi, nie czesz (skroba), by
si nie zjtrzyo ani dra psa, który z pokojem spa clice

i t. p. urozmaicaj wykad dydaktyczny.

Stanlimy u celu. Przebieglimy obszar niemal trzy-

wiekowy, od Bogurodzicy, dla Kingi, do Nauk duchow-

nych, dla Odrowówny, sigajcy: przez pierwszy wiek.

wyjtkowo jedn i drug pieni, modlitw, ksig Pisma

w, znaczony, obfitszy w okazy rozmaite w nastpnym;
ostatniego okresu, wkraczajcego ju w peni drukowanej,

literatury, dotykalimy tylko przelotnie, w^^jtkowo'.

Umylnie wystawilimy imiona dwu pa, na poczt-

ku i kocu tej linii rozwojowej. Nie znalelimy wpraw-

dzie pa autorek, jakie w niemieckiej i romaskiej litera-

turze spotykamy; nawet nie znalelimy rkopisów pisa-

nych przez kobiet (wcale nie rzadkich u Niemców, oto

np. modlitewnik dolnoniemiecki XV wieku u Krasiskich

w Warszawie napisaa kobieta, siostra Marya), tem wi-
cej spotykalimy rkopisów, pisanych dla kobiety. Je-

eli która dawna literatura, to polska stoi paniami i nifr

przypadkowo zaczyna kocieln Bogurodzica, a wieck,
wiersz Zoty, wymowny hod zoony „eskiej twarzy".

Bo jest korona, cna pani...

Od Matki Boej t moc maj,
I przeciw ksita wstaj
I wielk im chwa daj.

Ja was chwal, panny, panie,

I przed wami nic lepszego nie i t. d.
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Cay nasz wykad mia na celu stwierdzenie tej roli

dobroczynnej, jak kobieta w rozwoju literatury narodowej

odegraa.

e rozwój ten by bardzo powolny, e nie odpowia-

daa przez cae wieki literatura polska znaczeniu pastwa
i narodu, w tern nie kobiety wini bdziemy — nawet na

póne wstpienie Polski w poczet ludów chrzecijaskich

winy tej nie zoymy. Jak póno zaczynaj si druki pol-

skie, wyprzedzone, ju nie niemieckimi, ale czeskimi na-

wet, o cae pó wieku, a przecie wtedy chyba nie „musiaa

si cywilizacya u nas rozwija póniej, ni na? zachodzie

i w Niemczech", bo tem usprawiedliwiaj cigle nasz
bierno i lenistwo. T bierno i lenistwo mczyzn, z któ-

rem niewiasty polskie walczy musz, czynimy odpowie-

dzialnem za niezaprzeczone ubóstwo literatury naszej re-

dniowiecznej. Niebyo ono absolutnem; s przecie pomni-

ki i zabytki, obszerne i krótsze; sami przykadalimy si

i stara, aby poczet ich powikszy i uzupeni, sami y-
wimy nadziej, e jeszcze natrafimy na lady niejednego

zabytku, e wydobdziemy jeszcze z opraw starych ksiek
szcztki jakich tekstów — ale mimo tych uzupenie sdu
naszego nieprzychylnego nie zmienimy. redniowieczna li-

teratura polska ubosza jest, nietylko od woskiej i francu-

skiej, od niemieckiej i angielskiej, ale nawet za czesk daleko

w tyle pozostaje.

wiecka jeszcze o wiele bardziej, ni religijna. Pom-

niki prozy i poezyi wieckiej mona na palcach rk poli-

czy; z religijn tak szybko si nie uporamy. Szczególniej

bogato przedstawia si dzia pieni religijnych; one ratuj

jako tako honor naszej literatury redniowiecznej. Lecz nie

bdziemy powtarza, comy o tem wyej mówili.

W wywodach naszych staralimy si o najwiksz
ogldno; bez uprzedze adnych wpatrywalimy si i wczy-

tywali w kady, choby najmniejszy pomnik, i co on nam
sam odsania, to wypowiedalimy. Usunlimy wiele ba-

jek, fantazyj, myek; starahmy si nie tworzy nowych,

bo i hypotez o Kindze, dla której Bogurodzica powstaa,

hypotez, której nam inni przebaczy nie mog, nie lek-
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komylnie, nie z fantazyi, ani dor^^^wczo postawilimy. Nie-

jednej wic rzeczy tu czytelnik nie znajdzie, którejby móg
szuka; nie byo naszym zamiarem drukowa wszystkie-

go, np. wszystkich odmianek hymnu Salve Regina lub

formuy spowiedniczej. Inne usuwalimy milczco, np.

znajdzie czytelnik wzmiank po rónych dzieach, opolskim

tekcie Magnificat z XIV wieku.

Lecz rzecz z nim ma si tak. Jest rkopis z kazaniami a-

ciskiemi z XV wieku, sporzdzony przez jakiego Dominika-

na lwowskiego; midzy rozmaitemi kazaniami zostawia oH

wolne ustpy, inny brat zakonu kaznodziejskiego wpisy-

wa w te ustpy nazwy ksig biblijnych aciskich i nie-

mieckich. Otó przed kazaniem De visitacione S. Ma-

rie virginis wpisaa rka XVI wieku polski Magnificat;

wic to tekst z XVI, nie z XIV wieku. A to rzecz nie jedyna

tego rodzaju.

Mimo cae ubóstwo, niepozornoó , zawiso da-

wnej literatury, naleao si jej szczegóowe sprawozdanie,

odwieenie wyblakych zupenie tytuów jej dziejów. Prze-

cie na niej to i z niej to, niby z ziarna gorczycznego, wy-

roso olbrzymie drzewo naszej literatury narodowej; tu a-
mano si najpierw z trudnociami jzyka i pisowni, korzy-

stano z dawniejszych zasobów obcych, tworzono jzyk li-

teracki. Szo to dosy powoli; nieraz cofano si widocznie,

ale postpu nie zaprzeczymy. Zasuga utworzenia pisemni-

ctwa krajowego, to nie zasuga Reja czy Kochanowskiego

zasuga to tych skromnych, najczciej nienazwanych wcale

kaznodziei i spowiedników, mistrzów i aków; oni torowali

pierwsze drogi a midzy nimi nasza szkoa krakowska

naczelne zabiera miejsce. Bardziej niU która inna wysoka
szkoa, otoczya ona opiek te wte pierwiosnki; trosz-

czya si nawet o poprawno jzykow, o czysto polsz-

czyzny.

I rozwój widoczny: od jzyka Psaterzy do jzyka
w kazaniach ks. Paterka, u Opecia i innych, przeskok wca-

le znaczny. Gitkim i bogatym naszego dawnego jzyka te-

ologicznego wprawdzie nie nazwiemy, nie zaprzeczymy pe-
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wiiego ubóstwa jego, lecz wina spada nieraz cakiem na

nieudolno pracownika. Za haniebn polszczyzn Biblii

królowej Zofji odpowiada nie jzyk, zdolny ju do wypo-

wiedzenia wszystkiego, lecz lenistwo czy popiech tuma-
cza. Tego jednak punktu dokadniej nie traktowalimy, po-

niewa nie o dzieje jzyka pimiennego nam chodzio.

Staralimy si raczej o to, aby dawne pomniki prze-

mawiay same do dzisiejszego czytelnika; abymy w nich

pokazali, o ile one dozwalaj, ludzi, wieki, obyczaje po-

gldy, wiedz i serce; chocia unikalimy zbytnich docie-

ka. Odwiealimy rzeczy zapylone kurzem niepamici, za-

niedbane, lekcewaone nieraz a jeeli udao si nam od-

tworzy jakkolwiek cao , winnimy wyrazi wdzi-
czno poprzednikom naszym, z których prac korzystali-

my, nie wymieniajc ich z osobna. Teraz jednak, egna-
jc si z askawymi czytelnikami, nie sposób, nie przyzna-

si do tego dugu wdzicznoci. Nie mówi o pracownikach

dawnych, o ukaszu Gobiowskim, który tyle rzeczy od

niepamici ocali, i Walentym Chdowskim; pomijam ge-

neracj póniejsz, Michaa Wiszniewskiego, Wacawa Ma-
ciejowskiego, Augusta Bielowskiego; za nimi staje liczniej-

szy szereg z Antonim Maeckim, wydawc Biblii Zofii na

czele; dalej Wadysaw Wisocki, Lucyan Malinowski, Z. Ce-

lichowski, A. Kryski, Bobowski, Bystro i tylu innych

wydawców zabytków „staropolskich". Gróruje nad nimi

wieloletni, wszystko ogarniajc prac — Wadysaw^
N e h r i n g ;

jego, po niemiecku wydane dzieo o pomnikachu

„staropolskich", jego wydanie psaterza florjaskiego wzo-

rowe i innych szcztków i zabytków uatwio a raczej umo-

liwio i niniejsz prac.

Zaznaczamy ponownie, e praca ta nie wyczerpaa.

zupenie wszystkich dawnych zasobów; kady nowy praco-

wnik, czy Dr. B. Erzepki w Poznaniu i), czy prof. H.

') Kaza rkopimiennych, jakie on wydal r. 1899. nie uwzgldni-

limy w niniejszej pracy, bo powstay one dopiero w polowie XVI wie-

ku, s one bezimienne, nie zupene, nie pozbawione jednak pewnego, dla.

swej prostoty, wdziku.
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opaciski w Lublinie (od niego mamy i List Nie-

dzielny i Regu tercyarsk i inne rzeczy), czy ks. R o k o s z-

ny w Sandomierzu, uzupenia i bdzie jeszcze uzupenia

obiory naszych pomników. Stworzylimy jednak ramy,

w które atwiej przyjdzie wstawia kady nowo zdobyty

szczegó. Oby ich jeszcze jak najwicej przybyo!

A. Br.

Nowy Rok ipo^.












