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Przekonanie, Īe KaĪda twórczoĞü jest nawiązaniem do czegoĞ, co juĪ kiedyĞ zostaáo stworzone1, pozwala na dociekanie prawzorów twórczoĞci literackiej z uwzglĊdnieniem zjawiska intertekstualnoĞci w celu przejrzystego uporządkowania wczesnej
polskiej twórczoĞci o charakterze literackim, co z kolei umoĪliwia umieszczenie jej
w trendach rozwojowych kultury europejskiej oraz wskazanie na fakt rodzimego
podáoĪa kulturowego.
OkreĞlenie „polskie teksty” moĪna by uznaü za nieprzystające do rzeczywistoĞci
wczesnego Ğredniowiecza polskiego choüby z tego powodu, Īe w nastĊpstwie nieznajomoĞci sztuki pisania najpewniej Īadne polskie teksty nie powstaáy przed przyjĊciem chrzeĞcijaĔstwa, czego konsekwencją byáa swoista latynizacja kultury polskiej u jej początków, miĊdzy innymi stopniowy rozwój piĞmiennictwa w jĊzyku áaciĔskim. Staáo siĊ tak w wyniku podporządkowania wpáywom tradycji áaciĔskiej i
kontynuacji niektórych instytucji rzymskich na rozlegáych obszarach Ğredniowiecznej Europy: romaĔskiej, germaĔskiej i w koĔcu – sáowiaĔskiej; na terenach tej ostatniej wyksztaácaáy siĊ dopiero z dawnych wspólnot terytorialnych organizmy paĔstwowe.
Niejakie wyobraĪenie o najstarszej twórczoĞci przedhistorycznej (dziĊki zwáaszcza zarysowaniu struktur i wiĊzi spoáecznych, obyczajowych) są w stanie podsunąü
treĞci zapisane w dzieáach narodów z polską sąsiadujących, jak równieĪ uwzglĊdnienie szeregu ustaleĔ archeologicznych; w duĪej mierze takĪe ujawnione systemy wierzeĔ i elementy obrzĊdów kultowych prasáowiaĔskich, nawet indoeuropejskich.
Dorobek prasáowiaĔski, prapolski, stanowiá wyróĪniającą siĊ czĊĞü ewolucji kultury indoeuropejskiej, okreĞlonego jej krĊgu, takĪe w aspekcie ogólniejszych zaáo-
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ĪeĔ interpretacji rzeczywistoĞci ulegających oczywiĞcie stopniowym przemianom w
procesach dziejowych. Trzon kultury prapolskiej byá dostatecznie zwarty, aby przez
wieki dawaü wyraĨny odpór naciskom zewnĊtrznym, co musiaáo z pewnoĞcią znajdowaü odzwierciedlenie w powstających na jej obszarach tekstach. Teksty Ğredniowieczne polskie wypada wiĊc uznaü za swoisty konglomerat kultury europejskiej,
przy uwzglĊdnieniu jednak roli polskiego substratu.
PrzedsiĊwziĊcie próby ujawnienia zapomnianych archetypów naleĪy rozpocząü
od dywagacji na temat okolicznoĞci ich powstawania. Ciąg wydarzeĔ historycznych
znajdowaá odzwierciedlenie w róĪnego typu notacjach, tam gdzie sztuka pisania byáa
znana, albo w twórczoĞci ustnej, tam gdzie potrzeby spoáecznoĞci ludzkich siĊgaáy
po takie przynajmniej formy utrwalania biegu zdarzeĔ.
Najdawniejszemu etapowi wchodzenia Polski na arenĊ miĊdzynarodową towarzyszyáo piĞmiennictwo powstające poza jej granicami, a dowodzące zainteresowania ze strony obcych faktem ujawnienia siĊ nowej siáy politycznej po okresie jej inkubacji w otoczce sąsiednich spoáecznoĞci sáowiaĔskich, w momencie uzyskania
wspólnej granicy z paĔstwem niemieckim.
Pierwsza udokumentowana informacja o paĔstwie Mieszka I przypada na rok
963. Widukind z Korbei, autor kroniki historycznej „Dzieje saskie”, doprowadzonej
do Ğmierci Ottona I w 973 roku, opowiada miĊdzy innymi o dwukrotnej klĊsce ksiĊcia polskiego w wojnie z Wieletami2.
W „Kronice” Thietmara, biskupa merseburskiego, postawa mĊĪczyzny i kobiety,
ich postĊpki otrzymują swoistą podbudowĊ psychologiczną. Oto sposób w jaki Dąbrówka oddziaáywaáa na maáĪonka:
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Namque haec Christo fidelis, dum coniugem suum vario gentilitatis errore implicitum esse perspiceret, sedula revolvit angustae mentis deliberatione, qualiter hunc
sibi siciaret in fide, [...] sponte sua fecit at tempus male, ut postea diu operari valuisset bene [...] Quidam dicunt, eam in una carnem manucasse quadrogesima, alii
vero tres.3
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GorliwoĞü chrzeĞcijaĔską Dabrówki ujawnia Thietmar w sposób dzisiaj doĞü zastanawiający: Dąbrówka zgodziáa siĊ záamaü narzuconą sobie samej zasadĊ umartwiania siĊ, gdy ... dulci promissione a viro suimet propositum frangere rogatur. Illa
autem ea racione consensit, ut a l i a v i c e a b eodem exaudiri facilius potuisset4.
Piszący o tej samej postaci sto lat póĨniej polski kronikarz Gall Anonim przedstawia
caáą rzecz w podobnym sensie, ale w sáowach o wiele mniej bezpoĞrednich, co
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odbiera jego opowieĞci wiele z obyczajowej wyrazistoĞci: Primus ergo Polonorum
dux Mescho per fidelem uxorem ad baptismi gratiam pervenit.5
Zarówno wspóáczesny ksiĊciu Mieszkowi Widukind (925–973), jak i dobrze poinformowany o wschodnich sąsiadach Saksonii Thietmar przekazują zwiĊzáe notatki.
Natomiast duĪe zaciekawienie samym swoim istnieniem wzbudza relacja hiszpaĔskiego ĩyda, podróĪnika, (moĪe dyplomaty?), Ibrahima ibn Jakuba, znana z
dwunastowiecznego zapisu pod tytuáem „Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróĪy po
krajach sáowiaĔskich w przekazie al-Bekriego”: Ibrahim ibn Jakub rozpoznaje
wĞród Sáowian wiele róĪniących siĊ od siebie plemion i ich wáadców. A są to: „[…]
król Buágarów i BojeslƗw, król FarƗgƗ, Bojema i Karakǀ i Meško król Póánocy i Nakon
na kraĔcu Zachodu” 6.
Ibrahim posiadaá znaczną wiedzĊ o Sáowianach – o budowie grodów, handlu docierającym nawet do Konstantynopola, poligamii, róĪnych aspektach cudzoáóstwa,
áaĨniach parowych – o Polanach wiedzĊ miaá stosunkowo jednak pobieĪną. OpowieĞü jest wszakĪe na tyle niezwykáa, Īe warta bardziej szczegóáowego poznania
jako waĪne uzupeánienie kilku czy kilkunastu dat, nazw, imion, co zazwyczaj bywa
przedmiotem zestawieĔ historycznych, a przy tym moĪna ją uznaü za pewnego rodzaju równowaĪnik nieistniejących zapisów rodzimych, za uwiarygodniającą i dopeániająca to, co do takich zapisów przeniknĊáo w póĨniejszym okresie. Ibrahim daje
teĪ pewne wyobraĪenie o terytorium paĔstwa Mieszka I: Z Meško sąsiadują na
wschodzie Rǌs, a na póánocy Burǌs. Siedziby Burǌs (leĪą) nad Oceanem. Oni mają
odrĊbny jĊzyk …. Na zachód od tego miasta (mieszka) pewien szczep naleĪący do
Sáowian, zwany ludem WeltƗba. […] Posiadają oni potĊĪne miasto nad Oceanem,
mające dwanaĞcie bram. Oto wschodnie i póánocne granice wáadztwa Mieszka I.
Dalej jeszcze na Zachód leĪy kraj Nakona, Obodrzyców, sąsiadujący z krajem
„Sakson”. OdlegáoĞü z Magdeburga do Pragi zostaje dokáadnie podana, a samą
PragĊ zna Ibrahim z autopsji i orientuje siĊ w powiązaniach handlowych tego miasta
z Krakowem. Kraj WiĞlan, Maáopolska jak to dziĞ okreĞlamy, nie naleĪaáa wówczas
do Mieszka. Wáadaá tam Bolesáaw, król FarƗgƗ, Bojema i Karako, Mieszko I zaĞ
wojuje z WeltƗbą.
Obce zapisy i teksty są cenne nie tylko jako Ĩródáa historyczne: pozwalają bardziej obiektywnie postrzegaü warunki ludzkiej egzystencji, dotrzeü nawet do bardziej intymnych stron Īycia, typu mentalnoĞci, struktury spoáeczeĔstwa, obyczajowoĞci, itp.
Za niejako urzĊdowe potwierdzenie wiadomoĞci przekazanych przez Ibrahima
ibn Jakuba moĪe byü uznany „Dagome iudex”, dokument moĪe ĞciĞle polski, moĪe
5
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raczej watykaĔski – nie wiadomo w kaĪdym razie gdzie spisany: w GnieĨnie, na
zjeĨdzie w Kwedlinburgu na Wielkanoc 991, a moĪe w kancelarii kurii watykaĔskiej
przez tamtejszych kancelistów, na skutek wyraĪonej ustnie (przez poselstwo?), woli
obojga ksiąĪĊcych maáĪonków.7
Znamy go tylko z regestu, z wystĊpującego w kilku odpisach Collectio Canonum
kardynaáa kurialnego Deusdita, spisu posiadáoĞci watykaĔskich.
Pierwsze sáowa tekstu „Dagome iudex et Ote Senatrix” táumaczy na jĊzyk polski
Gerard Labuda, przyjmując lekcjĊ tekstu „Ego Mesco iudex” jako: Mieszko ksiąĪĊ i
Oda pani – i w dalszym ciągu – oraz ich synowie Misica i Lambert nadają civitas
Schinesphe (Schinesche, Schignesne) „cum omnibus suis pertinentiis” Stolicy Apostolskiej. Owo civitas uĪyte tutaj zostaáo w znaczeniu zapewne ‘paĔstwa’. A owe
przynaleĪnoĞci zawarte są w granicach: ... jak zaczyna siĊ z pierwszego boku longum mare ‘dáugie morze’ (Baátyk – inna interpretacja: Pomorze) granica Prus aĪ do
miejsca, które nazywa siĊ RuĞ i granica Rusi, ciągnąca siĊ aĪ do Krakowa (Crocoa),
i od samego Krakowa do miejsca, które nazwa siĊ Alemura (Oáomuniec?), i od samej Alemura aĪ do ziemi Milczan (usque in terram Milze), i od granicy Milczan
prosto w kierunku Odry aĪ do wymienionego wczeĞniej Schinesghe.8
PaĔstwo krakowskie, Maáopolska, byáo teraz zapewne we wáadaniu Bolesáawa
Mieszkowica. Edward Rymar w rozprawie „Dagome iudex jako organiczna czĊĞü
decyzji Mieszka I w sprawie podziaáu Polski. Reanimacja hipotezy o piastowskim
rodowodzie dynastii pomorskiej”9 daje wyraz przekonaniu, Īe czwarta czĊĞü dziedzictwa Mieszkowego przypadáa ĝwiĊtopeákowi, trzeciemu synowi Ody i Mieszka,
niewymienionemu w dokumencie.
W caáym okresie swojego panowania utwierdzaá polski ksiąĪe związki miĊdzy
plemionami lechickimi, aby przyáączywszy w okoáo 989–990 roku krainy WiĞlan
juĪ w nastĊpnym usankcjonowaü specjalnym aktem podziaá kraju; rozumiemy go –
nieletni synowie, niepewna przyszáoĞü niemieckiej Īony, przeczucie koĔca.
Gnezdun civitas stanowią gáownie ziemie Polan i „pertynencje”, tzn. przyáączone
przez Mieszka Kujawy, Mazowsze, Ziemia Lubuska, póánocny ĝląsk. Byü moĪe ziemie poáudniowo-wschodnie stanowiáyby konkurencjĊ dla Polan w dąĪeniu do stworzenia niezaleĪnej paĔstwowoĞci, gdyby nie niesprzyjające koleje ich losów. WiĞlanie i LĊdzianie wczeĞniej osiągnĊli wysoki poziom organizacji plemienno-terytorialnej, wchodzili w skáad paĔstwa wielkomorawskiego, jednak tamtejsi ksiąĪĊta plemienni wyginĊli lub wyemigrowali. Polska poáudniowa utraciáa moĪliwoĞü tworzenia wáasnej paĔstwowoĞci pod wáadzą jednego z tamtejszych ksiąĪąt, niezaleĪnie od
procesów integracyjnych zachodzących w Polsce póánocnej10.

7
8
9
10

Przypuszczenia Jerzego Strzelczyka w: Strzelczyk 1999: 174.
Kürbis 1962: 363–424.
W: Materiaáy 1986: 293–350.
Za: Labuda 1989: 3.

224

Jolanta K r z y s z t o f o r s k a - D o s c h e k

raczej watykaĔski – nie wiadomo w kaĪdym razie gdzie spisany: w GnieĨnie, na
zjeĨdzie w Kwedlinburgu na Wielkanoc 991, a moĪe w kancelarii kurii watykaĔskiej
przez tamtejszych kancelistów, na skutek wyraĪonej ustnie (przez poselstwo?), woli
obojga ksiąĪĊcych maáĪonków.7
Znamy go tylko z regestu, z wystĊpującego w kilku odpisach Collectio Canonum
kardynaáa kurialnego Deusdita, spisu posiadáoĞci watykaĔskich.
Pierwsze sáowa tekstu „Dagome iudex et Ote Senatrix” táumaczy na jĊzyk polski
Gerard Labuda, przyjmując lekcjĊ tekstu „Ego Mesco iudex” jako: Mieszko ksiąĪĊ i
Oda pani – i w dalszym ciągu – oraz ich synowie Misica i Lambert nadają civitas
Schinesphe (Schinesche, Schignesne) „cum omnibus suis pertinentiis” Stolicy Apostolskiej. Owo civitas uĪyte tutaj zostaáo w znaczeniu zapewne ‘paĔstwa’. A owe
przynaleĪnoĞci zawarte są w granicach: ... jak zaczyna siĊ z pierwszego boku longum mare ‘dáugie morze’ (Baátyk – inna interpretacja: Pomorze) granica Prus aĪ do
miejsca, które nazywa siĊ RuĞ i granica Rusi, ciągnąca siĊ aĪ do Krakowa (Crocoa),
i od samego Krakowa do miejsca, które nazwa siĊ Alemura (Oáomuniec?), i od samej Alemura aĪ do ziemi Milczan (usque in terram Milze), i od granicy Milczan
prosto w kierunku Odry aĪ do wymienionego wczeĞniej Schinesghe.8
PaĔstwo krakowskie, Maáopolska, byáo teraz zapewne we wáadaniu Bolesáawa
Mieszkowica. Edward Rymar w rozprawie „Dagome iudex jako organiczna czĊĞü
decyzji Mieszka I w sprawie podziaáu Polski. Reanimacja hipotezy o piastowskim
rodowodzie dynastii pomorskiej”9 daje wyraz przekonaniu, Īe czwarta czĊĞü dziedzictwa Mieszkowego przypadáa ĝwiĊtopeákowi, trzeciemu synowi Ody i Mieszka,
niewymienionemu w dokumencie.
W caáym okresie swojego panowania utwierdzaá polski ksiąĪe związki miĊdzy
plemionami lechickimi, aby przyáączywszy w okoáo 989–990 roku krainy WiĞlan
juĪ w nastĊpnym usankcjonowaü specjalnym aktem podziaá kraju; rozumiemy go –
nieletni synowie, niepewna przyszáoĞü niemieckiej Īony, przeczucie koĔca.
Gnezdun civitas stanowią gáownie ziemie Polan i „pertynencje”, tzn. przyáączone
przez Mieszka Kujawy, Mazowsze, Ziemia Lubuska, póánocny ĝląsk. Byü moĪe ziemie poáudniowo-wschodnie stanowiáyby konkurencjĊ dla Polan w dąĪeniu do stworzenia niezaleĪnej paĔstwowoĞci, gdyby nie niesprzyjające koleje ich losów. WiĞlanie i LĊdzianie wczeĞniej osiągnĊli wysoki poziom organizacji plemienno-terytorialnej, wchodzili w skáad paĔstwa wielkomorawskiego, jednak tamtejsi ksiąĪĊta plemienni wyginĊli lub wyemigrowali. Polska poáudniowa utraciáa moĪliwoĞü tworzenia wáasnej paĔstwowoĞci pod wáadzą jednego z tamtejszych ksiąĪąt, niezaleĪnie od
procesów integracyjnych zachodzących w Polsce póánocnej10.
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przynaleĪnoĞci zawarte są w granicach: ... jak zaczyna siĊ z pierwszego boku longum mare ‘dáugie morze’ (Baátyk – inna interpretacja: Pomorze) granica Prus aĪ do
miejsca, które nazywa siĊ RuĞ i granica Rusi, ciągnąca siĊ aĪ do Krakowa (Crocoa),
i od samego Krakowa do miejsca, które nazwa siĊ Alemura (Oáomuniec?), i od samej Alemura aĪ do ziemi Milczan (usque in terram Milze), i od granicy Milczan
prosto w kierunku Odry aĪ do wymienionego wczeĞniej Schinesghe.8
PaĔstwo krakowskie, Maáopolska, byáo teraz zapewne we wáadaniu Bolesáawa
Mieszkowica. Edward Rymar w rozprawie „Dagome iudex jako organiczna czĊĞü
decyzji Mieszka I w sprawie podziaáu Polski. Reanimacja hipotezy o piastowskim
rodowodzie dynastii pomorskiej”9 daje wyraz przekonaniu, Īe czwarta czĊĞü dziedzictwa Mieszkowego przypadáa ĝwiĊtopeákowi, trzeciemu synowi Ody i Mieszka,
niewymienionemu w dokumencie.
W caáym okresie swojego panowania utwierdzaá polski ksiąĪe związki miĊdzy
plemionami lechickimi, aby przyáączywszy w okoáo 989–990 roku krainy WiĞlan
juĪ w nastĊpnym usankcjonowaü specjalnym aktem podziaá kraju; rozumiemy go –
nieletni synowie, niepewna przyszáoĞü niemieckiej Īony, przeczucie koĔca.
Gnezdun civitas stanowią gáownie ziemie Polan i „pertynencje”, tzn. przyáączone
przez Mieszka Kujawy, Mazowsze, Ziemia Lubuska, póánocny ĝląsk. Byü moĪe ziemie poáudniowo-wschodnie stanowiáyby konkurencjĊ dla Polan w dąĪeniu do stworzenia niezaleĪnej paĔstwowoĞci, gdyby nie niesprzyjające koleje ich losów. WiĞlanie i LĊdzianie wczeĞniej osiągnĊli wysoki poziom organizacji plemienno-terytorialnej, wchodzili w skáad paĔstwa wielkomorawskiego, jednak tamtejsi ksiąĪĊta plemienni wyginĊli lub wyemigrowali. Polska poáudniowa utraciáa moĪliwoĞü tworzenia wáasnej paĔstwowoĞci pod wáadzą jednego z tamtejszych ksiąĪąt, niezaleĪnie od
procesów integracyjnych zachodzących w Polsce póánocnej10.

7
8
9
10

Przypuszczenia Jerzego Strzelczyka w: Strzelczyk 1999: 174.
Kürbis 1962: 363–424.
W: Materiaáy 1986: 293–350.
Za: Labuda 1989: 3.

224

Jolanta K r z y s z t o f o r s k a - D o s c h e k

raczej watykaĔski – nie wiadomo w kaĪdym razie gdzie spisany: w GnieĨnie, na
zjeĨdzie w Kwedlinburgu na Wielkanoc 991, a moĪe w kancelarii kurii watykaĔskiej
przez tamtejszych kancelistów, na skutek wyraĪonej ustnie (przez poselstwo?), woli
obojga ksiąĪĊcych maáĪonków.7
Znamy go tylko z regestu, z wystĊpującego w kilku odpisach Collectio Canonum
kardynaáa kurialnego Deusdita, spisu posiadáoĞci watykaĔskich.
Pierwsze sáowa tekstu „Dagome iudex et Ote Senatrix” táumaczy na jĊzyk polski
Gerard Labuda, przyjmując lekcjĊ tekstu „Ego Mesco iudex” jako: Mieszko ksiąĪĊ i
Oda pani – i w dalszym ciągu – oraz ich synowie Misica i Lambert nadają civitas
Schinesphe (Schinesche, Schignesne) „cum omnibus suis pertinentiis” Stolicy Apostolskiej. Owo civitas uĪyte tutaj zostaáo w znaczeniu zapewne ‘paĔstwa’. A owe
przynaleĪnoĞci zawarte są w granicach: ... jak zaczyna siĊ z pierwszego boku longum mare ‘dáugie morze’ (Baátyk – inna interpretacja: Pomorze) granica Prus aĪ do
miejsca, które nazywa siĊ RuĞ i granica Rusi, ciągnąca siĊ aĪ do Krakowa (Crocoa),
i od samego Krakowa do miejsca, które nazwa siĊ Alemura (Oáomuniec?), i od samej Alemura aĪ do ziemi Milczan (usque in terram Milze), i od granicy Milczan
prosto w kierunku Odry aĪ do wymienionego wczeĞniej Schinesghe.8
PaĔstwo krakowskie, Maáopolska, byáo teraz zapewne we wáadaniu Bolesáawa
Mieszkowica. Edward Rymar w rozprawie „Dagome iudex jako organiczna czĊĞü
decyzji Mieszka I w sprawie podziaáu Polski. Reanimacja hipotezy o piastowskim
rodowodzie dynastii pomorskiej”9 daje wyraz przekonaniu, Īe czwarta czĊĞü dziedzictwa Mieszkowego przypadáa ĝwiĊtopeákowi, trzeciemu synowi Ody i Mieszka,
niewymienionemu w dokumencie.
W caáym okresie swojego panowania utwierdzaá polski ksiąĪe związki miĊdzy
plemionami lechickimi, aby przyáączywszy w okoáo 989–990 roku krainy WiĞlan
juĪ w nastĊpnym usankcjonowaü specjalnym aktem podziaá kraju; rozumiemy go –
nieletni synowie, niepewna przyszáoĞü niemieckiej Īony, przeczucie koĔca.
Gnezdun civitas stanowią gáownie ziemie Polan i „pertynencje”, tzn. przyáączone
przez Mieszka Kujawy, Mazowsze, Ziemia Lubuska, póánocny ĝląsk. Byü moĪe ziemie poáudniowo-wschodnie stanowiáyby konkurencjĊ dla Polan w dąĪeniu do stworzenia niezaleĪnej paĔstwowoĞci, gdyby nie niesprzyjające koleje ich losów. WiĞlanie i LĊdzianie wczeĞniej osiągnĊli wysoki poziom organizacji plemienno-terytorialnej, wchodzili w skáad paĔstwa wielkomorawskiego, jednak tamtejsi ksiąĪĊta plemienni wyginĊli lub wyemigrowali. Polska poáudniowa utraciáa moĪliwoĞü tworzenia wáasnej paĔstwowoĞci pod wáadzą jednego z tamtejszych ksiąĪąt, niezaleĪnie od
procesów integracyjnych zachodzących w Polsce póánocnej10.

7
8
9
10

Przypuszczenia Jerzego Strzelczyka w: Strzelczyk 1999: 174.
Kürbis 1962: 363–424.
W: Materiaáy 1986: 293–350.
Za: Labuda 1989: 3.

NajwczeĞniejsze polskie teksty Ğredniowieczne

Po ostatecznym podporządkowaniu sobie Goplan (w poáowie IX wieku odnotowuje ich wyraĨnie jeszcze odrĊbne funkcjonowanie Geograf Bawarski w „Descriptio
civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii”11) przez Piastów wytwarza siĊ stopniowo nazwa Polanie i Polska, która przesunĊáa siĊ z kolei ku poáudniowemu wschodowi.
W ruskiej „PowieĞci minionych lat”12 Nestor, mnich monasteru Teodorowego
Peczerskiego podjąá myĞl powiązania historii ruskiej ze Ğwiatową, pisząc o rozprzestrzenianu siĊ licznych plemion sáowiaĔskich oraz informując równieĪ o Sáowianach
zachodnich, takĪe prapolskich.
Gdy bowiem Wáosi naszli na Sáowian naddunajskich i usiadászy wĞród nich ciemiĊĪyli ich, to Sáowianie ci przyszedászy siedli nad Wisáą i przezwali siĊ Lachami, a
od tych Lachów przezwali siĊ jedni Polanami, drudzy Lachowie Lutyczami, inni Mazowszanami, inni Pomorzanami.13
Zmiany i przeksztaácenia, które miaáy miejsce na obszarach polskiej SáowiaĔszczyzny wczesnoĞredniowiecznej znalazáy odzwierciedlenie w wypowiedziach autorów zachodnioeuropejskich, takĪe z krajów niezwiązanych pokrewieĔstwem plemiennym z Polanami czy Lachami.
Ze wzmianek tekstowych wyáania siĊ wyobraĪenie silnego organizmu paĔstwowego WiĞlan, którego rozwój zostaá póĨniej zahamowany przez wypadki dziejowe,
a w których nastĊpstwie staá siĊ on czĊĞcią paĔstwa utworzonego przez Polan, záoĪonego z bliskich etnicznie WiĞlanom (jak i LĊdzianom) plemion. Mniej satysfakcjonujący jest tekst chorografii króla Alfreda, odnoszący siĊ do terytorium stanowiącego rdzeĔ paĔstwowoĞci Polan. ZawaĪyá tu zapewne swoisty bezwáad ówczesnej wiedzy naukowej, od staroĪytnoĞci zadowalającej siĊ powtarzanym bezkrytycznie ustaleniem, Īe ziemie na wschód od Renu do Wisáy to po prostu Germania (granicĊ
wschodnią przesuwano niekiedy nawet nad Don), podczas gdy Sáowianie docierali
juĪ do Odry i àaby.
Informatorzy Geografa Bawarskiego czy króla Alfreda orientowali siĊ w ukáadach plemion sáowiaĔskich nad Odrą i àabą oraz miĊdzy Dunajem i Karpatami, nie
posiadając dostatecznego rozeznania w tym, co jest na wschód i póánoc tych obszarów.
We francuskim eposie rycerskim siĊgającym czasów Karola Wielkiego, „Chanson de Rolland”, a uksztaátowanym w formie pisanej w XI/XII wieku, odnajdujemy
brzmienia, które kojarzą siĊ z nazwą paĔstwa Polan, coraz czĊĞciej uĪywaną przez
bliskich sąsiadów (Thietmar – 975–1018 – jako pierwszy uĪyá terminu Polonia), ale
ich drobiazgowa analiza, skojarzenie róĪnych zestawieĔ nazw miast, krajów i naro-
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dów pozwala z niejaką pewnoĞcią wyodrĊbniü pojawiające siĊ tylko sporadycznie
okreĞlenia: Puillan (Polacy) i Puillanie (Polska), jak i Pollai, Poulaigne.
Ustny prototyp „PieĞni o Rollandzie” ukáadano wówczas, kiedy jeszcze Polaków
i Polski nie byáo, to znaczy powszechnie takiej nazwy nie uĪywano, a do tekstów
poematu, wielokrotnie przeksztaácanych, owe nomina przeniknĊáy zapewne gdy zaczĊáy rozprzestrzeniaü siĊ na obszarze europejskim; byü moĪe nawet juĪ do wersji
ustnych. KaĪda wzmianka w Ĩródáach obcych ma bezsprzeczną wartoĞü dla zgáĊbienia problematyki najwczeĞniejszej twórczoĞci na ziemiach paĔstwa Polan i kaĪda informacji zawarta w dzieáach obcych musiaáa wypáynąü z polskich Ĩródeá; takĪe w
sensie zaobserwowanych faktów i dziaáaĔ. W pewnym znaczeniu i rozumieniu zagadnienia – zwáaszcza jako wiedza o krajach, ludziach, obyczajach – dopeánia twórczoĞü rodzimą, a w kaĪdym razie daje wskazówki i odniesienie do táa obszaru badanego14.
Oficjalne przyjĊcie chrzeĞcijaĔstwa przez Mieszka I stworzyáo warunki upowszechnienia siĊ róĪnych form wypowiedzi zapisywanych; w coraz wiĊkszej liczbie
oĞrodków pojawiaáy siĊ importowane ksiĊgi liturgiczne, upowszechniaá siĊ zwyczaj
odnotowywania wydarzeĔ, nie tylko koĞcielnych, w formie roczników, ale w miarĊ
rozwoju zdarzeĔ powstawaáy Īywoty ĞwiĊtych, kroniki, pieĞni – w miarĊ opanowywaniem sztuki pisania. Istnieją domniemania15, Īe infiltracja nowej religii wyprzedziáa znacznie decyzjĊ ksiĊcia Polan, który, aby korzystnie zmieniü dotychczasowe
sojusze wojenne, zawiera porozumienie z Bolesáawem Srogim, ksiĊciem Czech,
umacniając je maáĪeĔstwem z jego córką Dobrawą; odnotowuje to najstarszy rocznik, który w II poáowie X wieku dotará z terenów niemieckich do Gniezna, zapewne
wraz z misyjnym arcybiskupem Jordanem (tzw. rocznik Jordana i Gaudentego) w
typowo zwiĊzáej formie: 965 Dobrouka ad mesconem venit i 966 Mysco dux Polonie
baptisatur16. „Rocznik poznaĔski” nazywa ksiĊcia primus christianus Polonus.
W roczniku kapituáy poznaĔskiej odnajdujemy notatkĊ: Item anno Domini
DCCCCLXVIII Jordanus primus episcopus Posnaniensis ordinatus est, et obiit
DCCCCLXXXIIII17, zaĞ „Rocznik poznaĔski” (tutaj jawna pomyáka) podaje rok 963:
Jordanus primus episcopus Posnaniensis ordinatus est18. Prawie nic wiĊcej o biskupie nie wiadomo. Przyjmuje siĊ (np. J. Dowiat „Historia koĞcioáa katolickiego w
Polsce (do poá. XV w.”) [...] Īe wysáani nad WartĊ misjonarze musieli byü uprzednio
przygotowani do czekającej ich pracy: spoĞród oĞrodków zdolnych zapewniü takie
przygotowanie, Ratyzbony, Rzymu, Lotaryngii, wyáączylibyĞmy jednak klasztory
lotaryĔskie, bardziej związane z cesarzem niĪ z papieĪem. Jak pozwala przypuszczaü
pokrewieĔstwo czeskiej i polskiej terminologii koĞcielnej, budowa KoĞcioáa w
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NajwczeĞniejsze polskie teksty Ğredniowieczne

obydwu krajach dokonywaáa siĊ pod wpáywem tego samego wzoru [...] co kaĪe sądziü, Īe ich związki z Ratyzboną byáy bliskie i stamtąd zapoĪyczono teksty koĞcielne
[...]19.
O charakterze pracy przysáanych na nowe tereny duchownych daje pewne wyobraĪenie Thietmar w swojej kronice, opisując zdarzenia z dziaáalnoĞci swojego poprzednika w Merseburgu, biskupa Bozo, który dla uáatwienia sobie nauczania nowej
wiary táumaczyá teksty na jĊzyk sáowiaĔski, zachowawszy refren Kyrie elejson w
oryginale. Podopieczni jednak przekrĊcili refren „gwoli szyderstwa”, jak pisze kronikarz, na pozbawione sensu ukrivolša (‘u krza stoi olsza’). Z jednej anegdoty moĪna wysunąü dwa interesujące wnioski: po pierwsze nader wczeĞnie zaistniaáa koniecznoĞü przystosowywania tekstów modlitw czy pieĞni koĞcielnych do potrzeb jĊzykowych tuziemców (skuteczniejsze docieranie do ich ĞwiadomoĞci); po drugie zaĞ
ujawnienie faktu, Īe nie czekano aĪ dojrzeją miejscowi kapáani, lecz przygotowywano misjonarzy dla terenów sáowiaĔskich (równieĪ pod wzglĊdem jĊzykowym) w
niektórych klasztorach (Rzym, Ratyzbona, takĪe w Lotaryngii). MoĪna teĪ przyjąü
inny punkt widzenia. Owi Sáowianie niekoniecznie byli „nierozumni”, ale uprawiając od wieków kult siá natury kojarzyli, w sposób oczywisty niefortunnie pozostawiony w greczyĨnie refren z brzmieniem rodzimych wyrazów, z tkwiącymi gáĊboko
w ich ĞwiadomoĞci wyobraĪeniami i ciągami skojarzeĔ. Faktem niezaprzeczalnym
jest przecieĪ dalszy rozwój twórczoĞci pisarskiej na terenach polskich.
Rocznikarstwo europejskie, jak wiadomo, wiązaáo siĊ początkowo z potrzebami
KoĞcioáa jak np. terminarze Ğwiąt ruchomych, tablice paschalne, w których rubrykach odnotowywano równieĪ sporadycznie sprawy wáadców, dynastii, wypadki wojenne itp. ĩaden rocznik nie zostaá zainicjowany i uksztaátowany na ziemiach polskich, a wszystkie wywodzą siĊ z niemieckich archetypów. Okoáo roku 970 dotará do
Gniezna, jak siĊ przyjmuje – z ksiĊgami biskupa misyjnego Jordana – rocznik pochodzący z Fuldy, w którym zanotowano najwczeĞniejsze wydarzenia z dziejów narodowych (chrzest Mieszka I, maáĪeĔstwo z Dobrawą, narodziny Bolesáawa). Rocznik fuldajski (kompilacja hersfeldzkiego i corbeaĔskiego) znany jest jako Rocznik
Jordana i Gaudentego, gdyĪ to owi dwaj biskupi najpewniej czynili w nim notatki.
Notatki odnoszące siĊ do dziejów polskich czyniono równieĪ w przywiezionym do
Gniezna w 1013 roku roczniku Rychezy, aĪ za Kazimierza Odnowiciala powĊdrowaá on jako rocznik dworski do Krakowa, stopniowo przeksztaácając siĊ w rocznik
kapituáy krakowskiej; z niego moĪna wywieĞü caáe nieomal polskie kronikarstwo:
„Rocznik ĞwiĊtokrzyski dawny”, „Rocznik lubiĔski”, „Rocznik gnieĨnieĔski”,
„Rocznik poznaĔski”, a takĪe liczne roczniki klasztorne. Kiedy bowiem w drugiej
poáowie XIII wieku wykonano jego dwie kopie, tylko jedna z nich pozostaáa w kapitule na Wawelu, druga w jednym z krakowskich klasztorów posáuĪyáa jako wzór
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oryginale. Podopieczni jednak przekrĊcili refren „gwoli szyderstwa”, jak pisze kronikarz, na pozbawione sensu ukrivolša (‘u krza stoi olsza’). Z jednej anegdoty moĪna wysunąü dwa interesujące wnioski: po pierwsze nader wczeĞnie zaistniaáa koniecznoĞü przystosowywania tekstów modlitw czy pieĞni koĞcielnych do potrzeb jĊzykowych tuziemców (skuteczniejsze docieranie do ich ĞwiadomoĞci); po drugie zaĞ
ujawnienie faktu, Īe nie czekano aĪ dojrzeją miejscowi kapáani, lecz przygotowywano misjonarzy dla terenów sáowiaĔskich (równieĪ pod wzglĊdem jĊzykowym) w
niektórych klasztorach (Rzym, Ratyzbona, takĪe w Lotaryngii). MoĪna teĪ przyjąü
inny punkt widzenia. Owi Sáowianie niekoniecznie byli „nierozumni”, ale uprawiając od wieków kult siá natury kojarzyli, w sposób oczywisty niefortunnie pozostawiony w greczyĨnie refren z brzmieniem rodzimych wyrazów, z tkwiącymi gáĊboko
w ich ĞwiadomoĞci wyobraĪeniami i ciągami skojarzeĔ. Faktem niezaprzeczalnym
jest przecieĪ dalszy rozwój twórczoĞci pisarskiej na terenach polskich.
Rocznikarstwo europejskie, jak wiadomo, wiązaáo siĊ początkowo z potrzebami
KoĞcioáa jak np. terminarze Ğwiąt ruchomych, tablice paschalne, w których rubrykach odnotowywano równieĪ sporadycznie sprawy wáadców, dynastii, wypadki wojenne itp. ĩaden rocznik nie zostaá zainicjowany i uksztaátowany na ziemiach polskich, a wszystkie wywodzą siĊ z niemieckich archetypów. Okoáo roku 970 dotará do
Gniezna, jak siĊ przyjmuje – z ksiĊgami biskupa misyjnego Jordana – rocznik pochodzący z Fuldy, w którym zanotowano najwczeĞniejsze wydarzenia z dziejów narodowych (chrzest Mieszka I, maáĪeĔstwo z Dobrawą, narodziny Bolesáawa). Rocznik fuldajski (kompilacja hersfeldzkiego i corbeaĔskiego) znany jest jako Rocznik
Jordana i Gaudentego, gdyĪ to owi dwaj biskupi najpewniej czynili w nim notatki.
Notatki odnoszące siĊ do dziejów polskich czyniono równieĪ w przywiezionym do
Gniezna w 1013 roku roczniku Rychezy, aĪ za Kazimierza Odnowiciala powĊdrowaá on jako rocznik dworski do Krakowa, stopniowo przeksztaácając siĊ w rocznik
kapituáy krakowskiej; z niego moĪna wywieĞü caáe nieomal polskie kronikarstwo:
„Rocznik ĞwiĊtokrzyski dawny”, „Rocznik lubiĔski”, „Rocznik gnieĨnieĔski”,
„Rocznik poznaĔski”, a takĪe liczne roczniki klasztorne. Kiedy bowiem w drugiej
poáowie XIII wieku wykonano jego dwie kopie, tylko jedna z nich pozostaáa w kapitule na Wawelu, druga w jednym z krakowskich klasztorów posáuĪyáa jako wzór
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roczników tworzonych po klasztorach, obrastających zresztą rozlicznymi amplifikacjami legendowymi.20
Na wczesnym etapie wyksztaácania siĊ struktur narodowych znaczną rolĊ odgrywaáa legenda przekazywana ustnie, docierająca ze Ğrodowiska Ğwieckiego do mnichów siedzących po klasztorach i zapisujących w kilku, kilkunastu sáowach najwaĪniejsze informacje o wypadkach istotnych dla danego Ğrodowiska. Stopniowo bowiem zapisy uzupeániano, tworząc peániejsze ciągi zdaniowe, kopiowano, przetwarzano, dodawano bardziej rozwiniĊte teksty.
Jak nietrudno dostrzec, poprzez treĞci tekstów hagiograficznych polskich przezieraáa zarówno rzeczywistoĞü przedchrzeĞcijaĔska, jak teĪ one same peániáy niejednokrotnie, jak gdyby wbrew zaáoĪeniom gatunku, funkcje informacyjne odnoĞnie do
wspóáczesnych sobie okolicznoĞci i zdarzeĔ dziejowych, czemu w dalszym rozwoju
mógá sprostaü jedynie gatunek dziejopisarstwa sensu stricto – kroniki. Po przejĊciu
peánej wáadzy w paĔstwie meandry aktywnoĞci politycznej dziedzica Mieszkowego
– Bolesáawa Chrobrego, doprowadzają w koĔcu do Ğcisáego wspóádziaáania z cesarzem niemieckim Ottonem III, który doszedászy do „wieku sprawnego“ (rok 994)
powziąá idealistyczny zamiar odtworzenia wáadztwa Karola Wielkiego, imperium
uniwersalnego, poprzez integracjĊ Ğwiata chrzeĞcijaĔskiego. CzĊĞü tego planu stanowiáa rola jaką miaá odegraü Bolesáaw Chrobry (zetknĊli siĊ juĪ obaj w roku 995 w
czasie jednej z wypraw przeciw Wieletom), który w wyniku Zjazdu GnieĨnieĔskiego uzyskaá status rządcy przyszáej prowincji cesarstwa Slavinii – obok Germanii,
Galii i Italii21. Miaáo to ogromne znaczenie dla przebiegu zdarzeĔ, waĪących na dalszych dziejach paĔstwa Chrobrego, ale teĪ na powstawaniu dzieá pisanych. Pojawienie siĊ praskiego biskupa Wojciecha-Adalberta (przyjaciela cesarza) w GnieĨnie, jego Ğmierü w trakcie misji wĞród Prusów, 24 kwietnia 997r. i z kolei wykupienie
przez polskiego ksiĊcia ciaáa mĊczennika, budowa bazyliki gnieĨnieĔskiej, starania o
kanonizacjĊ, w czym zyskaá poparcie cesarza Ottona (uczciá on ĞwiĊtego klasztorem
w Akwizgranie, kaplicą w Rawennie, koĞcioáem w Rzymie) staáo siĊ podstawą do
napisania pierwszego polskiego Īywota ĞwiĊtego. PapieĪ Sylwester II kanonizowaá
Wojciecha Adalberta i ustanowiá w GnieĨnie biskupstwo.
Dla usankcjonowania podjĊtych decyzji zwoáano do Gniezna synod koĞcielny
(zjazd gnieĨnieĔski) z udziaáem Ottona III, w obecnoĞci wielu dostojników rzymskich i niemieckich. Nastąpiáa uroczysta intronizacja arcybiskupa Radzima-Gaudentego, brata Wojciecha: ustanowiono podlegáe mu diecezje w Koáobrzegu, Krakowie
i Wrocáawiu.
W związku z przypomnianym ciągiem wydarzeĔ nastąpiáo wyraĨne oĪywienie
dziaáalnoĞci literackiej europejskiej, ale teĪ powstającej na terenie Polski. Jej najwczeĞniejsze przejawy to omawiane juĪ roczniki.
20
21
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(zjazd gnieĨnieĔski) z udziaáem Ottona III, w obecnoĞci wielu dostojników rzymskich i niemieckich. Nastąpiáa uroczysta intronizacja arcybiskupa Radzima-Gaudentego, brata Wojciecha: ustanowiono podlegáe mu diecezje w Koáobrzegu, Krakowie
i Wrocáawiu.
W związku z przypomnianym ciągiem wydarzeĔ nastąpiáo wyraĨne oĪywienie
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20
21

Labuda 1989: 75–76.
Kronika Polski 2000: 45.

228

Jolanta K r z y s z t o f o r s k a - D o s c h e k

roczników tworzonych po klasztorach, obrastających zresztą rozlicznymi amplifikacjami legendowymi.20
Na wczesnym etapie wyksztaácania siĊ struktur narodowych znaczną rolĊ odgrywaáa legenda przekazywana ustnie, docierająca ze Ğrodowiska Ğwieckiego do mnichów siedzących po klasztorach i zapisujących w kilku, kilkunastu sáowach najwaĪniejsze informacje o wypadkach istotnych dla danego Ğrodowiska. Stopniowo bowiem zapisy uzupeániano, tworząc peániejsze ciągi zdaniowe, kopiowano, przetwarzano, dodawano bardziej rozwiniĊte teksty.
Jak nietrudno dostrzec, poprzez treĞci tekstów hagiograficznych polskich przezieraáa zarówno rzeczywistoĞü przedchrzeĞcijaĔska, jak teĪ one same peániáy niejednokrotnie, jak gdyby wbrew zaáoĪeniom gatunku, funkcje informacyjne odnoĞnie do
wspóáczesnych sobie okolicznoĞci i zdarzeĔ dziejowych, czemu w dalszym rozwoju
mógá sprostaü jedynie gatunek dziejopisarstwa sensu stricto – kroniki. Po przejĊciu
peánej wáadzy w paĔstwie meandry aktywnoĞci politycznej dziedzica Mieszkowego
– Bolesáawa Chrobrego, doprowadzają w koĔcu do Ğcisáego wspóádziaáania z cesarzem niemieckim Ottonem III, który doszedászy do „wieku sprawnego“ (rok 994)
powziąá idealistyczny zamiar odtworzenia wáadztwa Karola Wielkiego, imperium
uniwersalnego, poprzez integracjĊ Ğwiata chrzeĞcijaĔskiego. CzĊĞü tego planu stanowiáa rola jaką miaá odegraü Bolesáaw Chrobry (zetknĊli siĊ juĪ obaj w roku 995 w
czasie jednej z wypraw przeciw Wieletom), który w wyniku Zjazdu GnieĨnieĔskiego uzyskaá status rządcy przyszáej prowincji cesarstwa Slavinii – obok Germanii,
Galii i Italii21. Miaáo to ogromne znaczenie dla przebiegu zdarzeĔ, waĪących na dalszych dziejach paĔstwa Chrobrego, ale teĪ na powstawaniu dzieá pisanych. Pojawienie siĊ praskiego biskupa Wojciecha-Adalberta (przyjaciela cesarza) w GnieĨnie, jego Ğmierü w trakcie misji wĞród Prusów, 24 kwietnia 997r. i z kolei wykupienie
przez polskiego ksiĊcia ciaáa mĊczennika, budowa bazyliki gnieĨnieĔskiej, starania o
kanonizacjĊ, w czym zyskaá poparcie cesarza Ottona (uczciá on ĞwiĊtego klasztorem
w Akwizgranie, kaplicą w Rawennie, koĞcioáem w Rzymie) staáo siĊ podstawą do
napisania pierwszego polskiego Īywota ĞwiĊtego. PapieĪ Sylwester II kanonizowaá
Wojciecha Adalberta i ustanowiá w GnieĨnie biskupstwo.
Dla usankcjonowania podjĊtych decyzji zwoáano do Gniezna synod koĞcielny
(zjazd gnieĨnieĔski) z udziaáem Ottona III, w obecnoĞci wielu dostojników rzymskich i niemieckich. Nastąpiáa uroczysta intronizacja arcybiskupa Radzima-Gaudentego, brata Wojciecha: ustanowiono podlegáe mu diecezje w Koáobrzegu, Krakowie
i Wrocáawiu.
W związku z przypomnianym ciągiem wydarzeĔ nastąpiáo wyraĨne oĪywienie
dziaáalnoĞci literackiej europejskiej, ale teĪ powstającej na terenie Polski. Jej najwczeĞniejsze przejawy to omawiane juĪ roczniki.
20
21

Labuda 1989: 75–76.
Kronika Polski 2000: 45.

NajwczeĞniejsze polskie teksty Ğredniowieczne

ZaĞ obszerniejsze utwory (czĊsto o znacznej wartoĞci literackiej) to dzieáa hagiograficzne; chociaĪby tzw. „ĩywot rzymski” ĞwiĊtego Wojciecha (Vita prior), który
stanowiá prawdopodobnie podstawĊ kanonizacji dawnego biskupa praskiego; takĪe
„Pasja ĞwiĊtego Wojciecha”, której skrót odnalazá siĊ w pochodzącym z Tegernsee
kodeksie w Monachium, a z oryginalnego manuskryptu korzystaá w swojej kronice
jak sam stwierdza – Gall Anonim. Dzieáem Brunona z Kwerfurtu byá w tamtych obfitujących w ĞwiĊte pisma czasach Īywot ĞwiĊtego Wojciecha znany jako „Vita altera” oraz „ĩywot piĊciu braci mĊczenników” („Vita quinque fratrum martyrum”).
RównieĪ jemu przypisuje siĊ autorstwo Pasji, wykorzystywanej póĨniej takĪe przez
autorów dziaáających poza Polską. Dzieáa Brunona to dzieáa niezwykáe, peáne pasji i
informacji, rozsadzających obowiązujące kanony Īywotów.
Najpeániejsze, a przy tym w wysokiej mierze artystyczne odbicie zdarzeĔ rzeczywistych w czasie trwania zjazdu odnajdujemy w „Kronice polskiej“ Galla Anonima,
powstaáej na dworze Bolesáawa Krzywoustego najprawdopodobniej w latach 1113–
1116.
Jakkolwiek za znacznie wczeĞniejszą, bliĪszą czasowi wydarzeĔ gnieĨnieĔskich,
uznaje August Bielowski kronikĊ Dzierzwy (Miorsza, Mierzwy)22. Miorsz Īyá w
Polsce na początku XI wieku, przed rokiem 1035 [ ... ]. Miorsz jąá siĊ pisania polskiej kroniki. Miaá on przed sobą kronikĊ staroĪytnych LĊchitów i kroniki znajdowane
po klasztorach. Kronika LĊchitów obejmowaáa zdarzenia z dziejów ilirodackich począwszy od Grakcha na 400 lat przed Chrystusem aĪ do czasów rzymskiego Trajana23 twierdzi Bielowski. ChociaĪ prawdopodobieĔstwo zasadnoĞci tego przeĞwiadczenia jest zbyt znikome Īeby nie mijaáo siĊ ze stanem faktycznym.
RównieĪ „Kronika polska“ Wincentego Kadáubka, którą czĊsto uznaje siĊ za jeden z najwaĪniejszych pomników literatury polskiej, podstawa kompilacyjnego
dzieáa Mierzwy, siĊga po wydarzenia z czasów przedchrzeĞcijaĔskiej Europy, ale teĪ
wykorzystuje opowieĞci legendarne sáowiaĔskie, zgodnie z ówczesnymi zaáoĪeniami
poszukiwania genezy dziejów narodów europejskich.
TakĪe „Kronika wielkopolska” czerpaáa z rozlicznych miejscowych tekstów;
pewnie to samo moĪna powiedzieü o bardzo osobistej kronice, czy raczej pamiĊtniku, Janka z Czarnkowa.
WieĞci o wydarzeniach przedhistorycznych zostaáy czĊĞciowo utrwalone w dzieáach pisanych, ale teĪ w związku z tym przeksztaácone, przemodelowane zgodnie z
potrzebami i upodobaniami panujących, w zgodzie z nowymi tendencjami, które
twórcy uwzglĊdniali (tzw. legenda uczona). I tak np. Gall Anonim opowiedziaá w
swojej kronice o nadziemskich goĞciach odwiedzających Piasta (I, 13), o myszach
króla Popiela (I, 14). Mistrz Wincenty Kadáubek wykorzystuje legendy o Kraku,
Smoku i Wandzie. RównieĪ z krajem WiĞlan, zwáaszcza z TyĔcem i WiĞlicą, zwią22
23
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zaáa siĊ opowieĞü oparta na szeroko juĪ znanych w Europie motywach – o Walgierzu i Helgundzie, a co dla literatury polskiej jest jeszcze istotniejsze – o Wisáawie
PiĊknym (Wyslaus Decorus), którego postaü nadaje utworowi rodzimy charakter,
ale równoczeĞnie uĞwiadamia wprowadza istnienie typu poematu rycersko-miáosnego w naszej literaturze, a to dziĊki „Kronice wielkopolskiej”. RównoczeĞnie to w tej
wáaĞnie kronice moĪna czytaü o Lechu, protoplaĞcie Lechitów.
Polskie medium aevum stanowi w dokumentach i pismach literackich tylko czĊĞü
(z przyczyn historycznych) dáugotrwaáego w dziejach europejskich okresu Ğredniowiecza, jako Īe rozpoczyna siĊ w II poáowie 10 wieku.
Szeroko rozumiane relacje gatunkowe pozwalają umieĞciü takĪe kroniki polskie
w ciągu genetycznym wytworów kultury literackiej, siĊgających swoimi początkami
epoki odlegáej staroĪytnoĞci, kiedy to z biegiem wieków ksztaátowaáo siĊ pojĊcie
historii jako takiej
RóĪne plemiona europejskie jako podstawĊ samoĞwiadomoĞci i przeĪywania
jednoĞci niosáy z sobą na nowo zdobywane tereny ustne podania o znakomitych czynach przekazywanych imiennie z pokolenia na pokolenie bohaterów, których szeregi
wzbogacaáy siĊ w miarĊ upáywu czasu, a bezustanne rozrastanie siĊ opowieĞci prowadziáo do pojawienia siĊ, a nawet dominacji – elementu fikcyjnego, dzieá epickich,
np. rycerskich lub romansowych jak choüby „PieĞĔ o Rolandzie,” „O rycerzach
okrągáego stoáu” lub o „Tristanie i Izoldzie,” czy teĪ innych motywów, zanikających
z biegiem czasu opowieĞci, w mniejszym lub wiĊkszym stopniu wykorzystanych
póĨniej w kronikach z reguáy tam, gdzie autor odczuwaá niedostatek faktów: [...] et
aliqua ex narratione seniorum Polenie, quibus actus illi bellici, et gesta temporum
non ignota fuerunt [...] scribere incepi24 oznajmia autor kroniki wielkopolskiej. Podobne nastawienia i tendencje ujawniają siĊ przy lekturze licznych tekstów powstaáych na terenach polskich.
NiezaleĪnie od tego, czy moĪna mówiü o Polsce przed-Mieszkowej jako o
wzglĊdnie ustabilizowanej organizacji plemiennej, mieszkaĔcy terenów, na których
ten system powstawaá wyraĪali z wszelką pewnoĞcią swoje spostrzeĪenia, idee,
przeĪywanie otaczającego Ğwiata – oralnie. Próba ukierunkowanej interpretacji tego,
co zostaáo utrwalone na piĞmie owocuje ujawnianiem tropów przedpiĞmiennej twórczoĞci ustnej, w pewnym rozumieniu tego sáowa – spetryfikowanej w nastĊpstwie
wbudowania jej w wiĊksze caáoĞci, a mającej okreĞlone, zgodne z wolą autorów zastosowanie w tekstach pisanych. W dąĪeniu do ujawnienia tej twórczoĞci, przybliĪenia jej struktur, zawartoĞci treĞciowej i ideowej pomocne są osiągniĊcia religioznawstwa i nowatorskie metody rekonstrukcji tekstów, takĪe tych o proweniencji religijno-kultowej.
Michaáowska wyraĪa pogląd, Īe najdawniejsza twórczoĞü sáowna plemion mających staü siĊ zaląĪkiem narodu polskiego przybieraáa postaü pieĞni, recytatywu bądĨ
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ale równoczeĞnie uĞwiadamia wprowadza istnienie typu poematu rycersko-miáosnego w naszej literaturze, a to dziĊki „Kronice wielkopolskiej”. RównoczeĞnie to w tej
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epoki odlegáej staroĪytnoĞci, kiedy to z biegiem wieków ksztaátowaáo siĊ pojĊcie
historii jako takiej
RóĪne plemiona europejskie jako podstawĊ samoĞwiadomoĞci i przeĪywania
jednoĞci niosáy z sobą na nowo zdobywane tereny ustne podania o znakomitych czynach przekazywanych imiennie z pokolenia na pokolenie bohaterów, których szeregi
wzbogacaáy siĊ w miarĊ upáywu czasu, a bezustanne rozrastanie siĊ opowieĞci prowadziáo do pojawienia siĊ, a nawet dominacji – elementu fikcyjnego, dzieá epickich,
np. rycerskich lub romansowych jak choüby „PieĞĔ o Rolandzie,” „O rycerzach
okrągáego stoáu” lub o „Tristanie i Izoldzie,” czy teĪ innych motywów, zanikających
z biegiem czasu opowieĞci, w mniejszym lub wiĊkszym stopniu wykorzystanych
póĨniej w kronikach z reguáy tam, gdzie autor odczuwaá niedostatek faktów: [...] et
aliqua ex narratione seniorum Polenie, quibus actus illi bellici, et gesta temporum
non ignota fuerunt [...] scribere incepi24 oznajmia autor kroniki wielkopolskiej. Podobne nastawienia i tendencje ujawniają siĊ przy lekturze licznych tekstów powstaáych na terenach polskich.
NiezaleĪnie od tego, czy moĪna mówiü o Polsce przed-Mieszkowej jako o
wzglĊdnie ustabilizowanej organizacji plemiennej, mieszkaĔcy terenów, na których
ten system powstawaá wyraĪali z wszelką pewnoĞcią swoje spostrzeĪenia, idee,
przeĪywanie otaczającego Ğwiata – oralnie. Próba ukierunkowanej interpretacji tego,
co zostaáo utrwalone na piĞmie owocuje ujawnianiem tropów przedpiĞmiennej twórczoĞci ustnej, w pewnym rozumieniu tego sáowa – spetryfikowanej w nastĊpstwie
wbudowania jej w wiĊksze caáoĞci, a mającej okreĞlone, zgodne z wolą autorów zastosowanie w tekstach pisanych. W dąĪeniu do ujawnienia tej twórczoĞci, przybliĪenia jej struktur, zawartoĞci treĞciowej i ideowej pomocne są osiągniĊcia religioznawstwa i nowatorskie metody rekonstrukcji tekstów, takĪe tych o proweniencji religijno-kultowej.
Michaáowska wyraĪa pogląd, Īe najdawniejsza twórczoĞü sáowna plemion mających staü siĊ zaląĪkiem narodu polskiego przybieraáa postaü pieĞni, recytatywu bądĨ
24

MPH 1970: 4 (Chronica Poloniae Maioris).

230

Jolanta K r z y s z t o f o r s k a - D o s c h e k

zaáa siĊ opowieĞü oparta na szeroko juĪ znanych w Europie motywach – o Walgierzu i Helgundzie, a co dla literatury polskiej jest jeszcze istotniejsze – o Wisáawie
PiĊknym (Wyslaus Decorus), którego postaü nadaje utworowi rodzimy charakter,
ale równoczeĞnie uĞwiadamia wprowadza istnienie typu poematu rycersko-miáosnego w naszej literaturze, a to dziĊki „Kronice wielkopolskiej”. RównoczeĞnie to w tej
wáaĞnie kronice moĪna czytaü o Lechu, protoplaĞcie Lechitów.
Polskie medium aevum stanowi w dokumentach i pismach literackich tylko czĊĞü
(z przyczyn historycznych) dáugotrwaáego w dziejach europejskich okresu Ğredniowiecza, jako Īe rozpoczyna siĊ w II poáowie 10 wieku.
Szeroko rozumiane relacje gatunkowe pozwalają umieĞciü takĪe kroniki polskie
w ciągu genetycznym wytworów kultury literackiej, siĊgających swoimi początkami
epoki odlegáej staroĪytnoĞci, kiedy to z biegiem wieków ksztaátowaáo siĊ pojĊcie
historii jako takiej
RóĪne plemiona europejskie jako podstawĊ samoĞwiadomoĞci i przeĪywania
jednoĞci niosáy z sobą na nowo zdobywane tereny ustne podania o znakomitych czynach przekazywanych imiennie z pokolenia na pokolenie bohaterów, których szeregi
wzbogacaáy siĊ w miarĊ upáywu czasu, a bezustanne rozrastanie siĊ opowieĞci prowadziáo do pojawienia siĊ, a nawet dominacji – elementu fikcyjnego, dzieá epickich,
np. rycerskich lub romansowych jak choüby „PieĞĔ o Rolandzie,” „O rycerzach
okrągáego stoáu” lub o „Tristanie i Izoldzie,” czy teĪ innych motywów, zanikających
z biegiem czasu opowieĞci, w mniejszym lub wiĊkszym stopniu wykorzystanych
póĨniej w kronikach z reguáy tam, gdzie autor odczuwaá niedostatek faktów: [...] et
aliqua ex narratione seniorum Polenie, quibus actus illi bellici, et gesta temporum
non ignota fuerunt [...] scribere incepi24 oznajmia autor kroniki wielkopolskiej. Podobne nastawienia i tendencje ujawniają siĊ przy lekturze licznych tekstów powstaáych na terenach polskich.
NiezaleĪnie od tego, czy moĪna mówiü o Polsce przed-Mieszkowej jako o
wzglĊdnie ustabilizowanej organizacji plemiennej, mieszkaĔcy terenów, na których
ten system powstawaá wyraĪali z wszelką pewnoĞcią swoje spostrzeĪenia, idee,
przeĪywanie otaczającego Ğwiata – oralnie. Próba ukierunkowanej interpretacji tego,
co zostaáo utrwalone na piĞmie owocuje ujawnianiem tropów przedpiĞmiennej twórczoĞci ustnej, w pewnym rozumieniu tego sáowa – spetryfikowanej w nastĊpstwie
wbudowania jej w wiĊksze caáoĞci, a mającej okreĞlone, zgodne z wolą autorów zastosowanie w tekstach pisanych. W dąĪeniu do ujawnienia tej twórczoĞci, przybliĪenia jej struktur, zawartoĞci treĞciowej i ideowej pomocne są osiągniĊcia religioznawstwa i nowatorskie metody rekonstrukcji tekstów, takĪe tych o proweniencji religijno-kultowej.
Michaáowska wyraĪa pogląd, Īe najdawniejsza twórczoĞü sáowna plemion mających staü siĊ zaląĪkiem narodu polskiego przybieraáa postaü pieĞni, recytatywu bądĨ
24

MPH 1970: 4 (Chronica Poloniae Maioris).

230

Jolanta K r z y s z t o f o r s k a - D o s c h e k

zaáa siĊ opowieĞü oparta na szeroko juĪ znanych w Europie motywach – o Walgierzu i Helgundzie, a co dla literatury polskiej jest jeszcze istotniejsze – o Wisáawie
PiĊknym (Wyslaus Decorus), którego postaü nadaje utworowi rodzimy charakter,
ale równoczeĞnie uĞwiadamia wprowadza istnienie typu poematu rycersko-miáosnego w naszej literaturze, a to dziĊki „Kronice wielkopolskiej”. RównoczeĞnie to w tej
wáaĞnie kronice moĪna czytaü o Lechu, protoplaĞcie Lechitów.
Polskie medium aevum stanowi w dokumentach i pismach literackich tylko czĊĞü
(z przyczyn historycznych) dáugotrwaáego w dziejach europejskich okresu Ğredniowiecza, jako Īe rozpoczyna siĊ w II poáowie 10 wieku.
Szeroko rozumiane relacje gatunkowe pozwalają umieĞciü takĪe kroniki polskie
w ciągu genetycznym wytworów kultury literackiej, siĊgających swoimi początkami
epoki odlegáej staroĪytnoĞci, kiedy to z biegiem wieków ksztaátowaáo siĊ pojĊcie
historii jako takiej
RóĪne plemiona europejskie jako podstawĊ samoĞwiadomoĞci i przeĪywania
jednoĞci niosáy z sobą na nowo zdobywane tereny ustne podania o znakomitych czynach przekazywanych imiennie z pokolenia na pokolenie bohaterów, których szeregi
wzbogacaáy siĊ w miarĊ upáywu czasu, a bezustanne rozrastanie siĊ opowieĞci prowadziáo do pojawienia siĊ, a nawet dominacji – elementu fikcyjnego, dzieá epickich,
np. rycerskich lub romansowych jak choüby „PieĞĔ o Rolandzie,” „O rycerzach
okrągáego stoáu” lub o „Tristanie i Izoldzie,” czy teĪ innych motywów, zanikających
z biegiem czasu opowieĞci, w mniejszym lub wiĊkszym stopniu wykorzystanych
póĨniej w kronikach z reguáy tam, gdzie autor odczuwaá niedostatek faktów: [...] et
aliqua ex narratione seniorum Polenie, quibus actus illi bellici, et gesta temporum
non ignota fuerunt [...] scribere incepi24 oznajmia autor kroniki wielkopolskiej. Podobne nastawienia i tendencje ujawniają siĊ przy lekturze licznych tekstów powstaáych na terenach polskich.
NiezaleĪnie od tego, czy moĪna mówiü o Polsce przed-Mieszkowej jako o
wzglĊdnie ustabilizowanej organizacji plemiennej, mieszkaĔcy terenów, na których
ten system powstawaá wyraĪali z wszelką pewnoĞcią swoje spostrzeĪenia, idee,
przeĪywanie otaczającego Ğwiata – oralnie. Próba ukierunkowanej interpretacji tego,
co zostaáo utrwalone na piĞmie owocuje ujawnianiem tropów przedpiĞmiennej twórczoĞci ustnej, w pewnym rozumieniu tego sáowa – spetryfikowanej w nastĊpstwie
wbudowania jej w wiĊksze caáoĞci, a mającej okreĞlone, zgodne z wolą autorów zastosowanie w tekstach pisanych. W dąĪeniu do ujawnienia tej twórczoĞci, przybliĪenia jej struktur, zawartoĞci treĞciowej i ideowej pomocne są osiągniĊcia religioznawstwa i nowatorskie metody rekonstrukcji tekstów, takĪe tych o proweniencji religijno-kultowej.
Michaáowska wyraĪa pogląd, Īe najdawniejsza twórczoĞü sáowna plemion mających staü siĊ zaląĪkiem narodu polskiego przybieraáa postaü pieĞni, recytatywu bądĨ
24

MPH 1970: 4 (Chronica Poloniae Maioris).

NajwczeĞniejsze polskie teksty Ğredniowieczne

opowiadania. W pieĞni i recytatywie istotną rolĊ odgrywaáa melodia.25 MoĪna wiĊc
przyjąü, Īe początków twórczoĞci oralnej naleĪaáoby siĊ szukaü juĪ w twórczoĞci
grup rodowych czy plemiennych; wiĊkszego znaczenia nabraáa ona w okresie formowania siĊ najwczeĞniejszego paĔstwa gnieĨnieĔskiego, jeszcze przed jego pojawieniem siĊ na forum europejskim. Nie bez znaczenia dla jej przetrwania byáy [...]
róĪnego rodzaju zapisy mnemotechniczne, o czym Ğwiadczy wzmianka z „Apologii
mnicha Chabra” z początku X wieku, o tym, Īe w czasach pogaĔskich umiano
ý e r t a m i i r e z a m i þ t a a c h u i g a d a a c h u , czyli kreskami i naciĊciami
czytaü i wieszczyü26. Nie znaczy to oczywiĞcie, Īe powszechna byáa umiejĊtnoĞü ich
odczytywania.
Roczniki, Īywoty ĞwiĊtych, kroniki, takĪe poematy rycersko-miáosne to rodzaje
literatury, których wzory przeniknĊáy na tereny polskie jako dorobek kultury zachodniej. Jednak z natury rzeczy równieĪ one nakáadaáy siĊ na powstające od wieków táo dorobku polskiego w tej dziedzinie i z jego materii czerpaáy. Specyfika takiego procesu pozostaje w caákowitej zgodzie z naturalnym trybem tego rodzaju oddziaáywaĔ wzajemnych, a wiĊc Ĩródeá rodzimych polskiej literatury Ğredniowiecznej
nie naleĪy pomijaü czy nie dostrzegaü ich.
Kuszące staje siĊ wiĊc w tym momencie zastanowienie siĊ nad powracającym
raz po raz problemem starodawnoĞci pierwszego napisanego w jĊzyku polskim
utworu poetyckiego o uznanych walorach artystycznych – „Bogurodzicy”.
Warto byáoby zatem wróciü do poglądu gáoszonego kiedyĞ przez Brücknera, piszącego kiedyĞ w związku z „Bogurodzicą”: PieĞĔ religijna powstaje i szerzy siĊ jako ludowa27. Brückner za pierwszy Ğlad jej istnienia uznaje zapis latopisa halickowoáyĔskiego, jakoby Polacy Ğpiewali Kierleš w bitwie pod Jarosáawiem w 1249.
„[ȼ]ɢɞʜɜ ɠɟ Ⱦɚɧɢɥɴ. Ʌʠɯɵ ɤɪʜɩɤɨ ɢɞoɭɳɢɦɴ ɧɚ ȼɚɫɢɥɤɚ, ɤɟɪɶɥʜɲɶ ɩɨɸɳɢɦɴ.”28 Wedáug Teresy Michaáowskiej: DomyĞlamy siĊ, Īe Īyjący (jak dáugo?) w
ustnym przekazie utwór, zgodnie z prawidáami poezji oralnej, ulegaá zmianom i
przeksztaáceniom, zanim jego dwie, róĪniące siĊ miĊdzy sobą wersje zostaáy utrwalone w piĞmie na początku XV wieku.29
Na pytanie, jak dáugo to mogáo trwaü, znajdujemy próbĊ odpowiedzi, przybliĪającą zagadnienie rozwoju tego typu utworów, w opracowaniu Jerzego Woronczaka.30 Wskazuje on na fakt, Īe w pierwszych wiekach chrzeĞcijaĔstwa ludnoĞü romaĔska rozumiaáa áaciĔskie teksty liturgiczne, a nawet dawaáa celebransowi krótkie
odpowiedzi w czasie mszy, w czasie zaĞ procesji powtarzaáa litanijnie Kyrie eleison
dowolną iloĞü razy, doznając satysfakcjonujących przeĪyü religijnych, nawet gdy z
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grup rodowych czy plemiennych; wiĊkszego znaczenia nabraáa ona w okresie formowania siĊ najwczeĞniejszego paĔstwa gnieĨnieĔskiego, jeszcze przed jego pojawieniem siĊ na forum europejskim. Nie bez znaczenia dla jej przetrwania byáy [...]
róĪnego rodzaju zapisy mnemotechniczne, o czym Ğwiadczy wzmianka z „Apologii
mnicha Chabra” z początku X wieku, o tym, Īe w czasach pogaĔskich umiano
ý e r t a m i i r e z a m i þ t a a c h u i g a d a a c h u , czyli kreskami i naciĊciami
czytaü i wieszczyü26. Nie znaczy to oczywiĞcie, Īe powszechna byáa umiejĊtnoĞü ich
odczytywania.
Roczniki, Īywoty ĞwiĊtych, kroniki, takĪe poematy rycersko-miáosne to rodzaje
literatury, których wzory przeniknĊáy na tereny polskie jako dorobek kultury zachodniej. Jednak z natury rzeczy równieĪ one nakáadaáy siĊ na powstające od wieków táo dorobku polskiego w tej dziedzinie i z jego materii czerpaáy. Specyfika takiego procesu pozostaje w caákowitej zgodzie z naturalnym trybem tego rodzaju oddziaáywaĔ wzajemnych, a wiĊc Ĩródeá rodzimych polskiej literatury Ğredniowiecznej
nie naleĪy pomijaü czy nie dostrzegaü ich.
Kuszące staje siĊ wiĊc w tym momencie zastanowienie siĊ nad powracającym
raz po raz problemem starodawnoĞci pierwszego napisanego w jĊzyku polskim
utworu poetyckiego o uznanych walorach artystycznych – „Bogurodzicy”.
Warto byáoby zatem wróciü do poglądu gáoszonego kiedyĞ przez Brücknera, piszącego kiedyĞ w związku z „Bogurodzicą”: PieĞĔ religijna powstaje i szerzy siĊ jako ludowa27. Brückner za pierwszy Ğlad jej istnienia uznaje zapis latopisa halickowoáyĔskiego, jakoby Polacy Ğpiewali Kierleš w bitwie pod Jarosáawiem w 1249.
„[ȼ]ɢɞʜɜ ɠɟ Ⱦɚɧɢɥɴ. Ʌʠɯɵ ɤɪʜɩɤɨ ɢɞoɭɳɢɦɴ ɧɚ ȼɚɫɢɥɤɚ, ɤɟɪɶɥʜɲɶ ɩɨɸɳɢɦɴ.”28 Wedáug Teresy Michaáowskiej: DomyĞlamy siĊ, Īe Īyjący (jak dáugo?) w
ustnym przekazie utwór, zgodnie z prawidáami poezji oralnej, ulegaá zmianom i
przeksztaáceniom, zanim jego dwie, róĪniące siĊ miĊdzy sobą wersje zostaáy utrwalone w piĞmie na początku XV wieku.29
Na pytanie, jak dáugo to mogáo trwaü, znajdujemy próbĊ odpowiedzi, przybliĪającą zagadnienie rozwoju tego typu utworów, w opracowaniu Jerzego Woronczaka.30 Wskazuje on na fakt, Īe w pierwszych wiekach chrzeĞcijaĔstwa ludnoĞü romaĔska rozumiaáa áaciĔskie teksty liturgiczne, a nawet dawaáa celebransowi krótkie
odpowiedzi w czasie mszy, w czasie zaĞ procesji powtarzaáa litanijnie Kyrie eleison
dowolną iloĞü razy, doznając satysfakcjonujących przeĪyü religijnych, nawet gdy z
25
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biegiem czasu Ğpiewy przejąá nieomal w caáoĞci kler. Na gruncie germaĔskim ze
wzglĊdu na zdecydowaną odmiennoĞü jĊzyka nie byáo moĪliwe osiągniĊcie takiego
wspóádziaáania wiernych z duchowieĔstwem w trakcie liturgii; przyjĊáo siĊ tylko
Kyrie eleison i to wyĞpiewywane w róĪnych sytuacjach, nawet np. w czasie przepĊdzania bydáa. „CzĊste, mechaniczne uĪywanie obcojĊzycznego zwrotu prowadziáo
do jego deformacji: np. Kirleise, Kirioleis; czeskie krleš, czy polskie, juĪ wspomniane – kierleš.”31
Stopniowo, nie rezygnując z utrwalonej powszechnie greckiej aklamacji, tworzono krótkie teksty narodowe, co w jĊzyku polskim zaowocowaáo, zapewne po licznych próbach poetyckim uksztaátowaniem „Bogurodzicy“ juĪ jako pieĞni w swojej
istocie religijnej, chrzeĞcijaĔskiej. Dla prowadzonych rozwaĪaĔ istotne są jedynie
dwie pierwsze strofy, najstarsze, archaiczne, jak siĊ je czĊsto okreĞla. Spore zamieszanie, dotyczące czasu powstania pieĞni, wiąĪe siĊ z jej pierwodrukiem przy statucie Jana àaskiego z 1506 roku, z przyczyny podanej tam informacji, Īe pieĞĔ jest
manibus et oraculo sancti Adalberti scripta, która daáa początek tradycji o autorstwie Ğw. Wojciecha. Jeszcze w XIX wieku powstawaáy rozprawy, jak choüby
„Boga Rodzica. Untersuchungen über das dem hl. Adalbert zugeschriebene älteste
polnische Marienlied”.32
Dociekania i analizy jĊzykoznawcze, biorąc pod uwagĊ nieuchronne znieksztaácenia jĊzyka utworu przez kopistów w miarĊ powtarzania siĊ czynnoĞci kopiowania,
ale teĪ w nastĊpstwie naturalnych przemian jĊzykowych, czyniących teksty wciąĪ
bardziej niezrozumiaáymi, wskazują na róĪne czasy powstania pieĞni. Woronczak
sugeruje wiek trzynasty, nawet jego pierwszą poáowĊ (przed wspomnianym juĪ rokiem 1249), do czego przychyla siĊ UrbaĔczyk, jakkolwiek jest skáonny przyjąü
wiek czternasty jako datĊ powstania tekstu; jednak Lehr-SpáawiĔski umieszcza
okres ksztaátowania siĊ utworu w wieku dwunastym, zaĞ Ostrowska – nawet w jedenastym wieku, z którego to stanowiska w póĨniejszym okresie wycofaáa siĊ33.
Poglądy badaczy przemawiające za takim czy innym czasem powstania „Bogurodzicy” omawia Jerzy Starnawski. Usiáowano dowieĞü, Īe „Bogurodzica” jest rówieĞnicą bulli papieĪa Innocentego II dla arcybiskupstwa gnieĨnieĔskiego, a wiĊc
tekstu z 1136 r., (Tadeusz Lehr-SpáawiĔski), co jest do udowodnienia trudne wobec
braku zdaĔ polskich w wymienionej bulli (są tylko nazwy i nazwiska). Wysuwano hipotezĊ, Īe „Bogurodzica” jest jeszcze starsza niĪ „Bulla” (Ewa Ostrowska); dowodzono takĪe, Īe niepodwaĪalnych przesáanek, nakazujących traktowaü „BogurodzicĊ” jako utwór starszy od KazaĔ ĝwiĊtokrzskich brak (Stanisáaw UrbaĔczyk).34
I nie są to, áącznie z przytoczonym wczeĞniej poglądem Brücknera, w pewnym
rozumieniu twierdzenia caákiem bezzasadne; zwáaszcza Īe sama idea utworu wska31
32
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zuje na przejĊcie dawno uksztaátowanej w tradycji koĞcielnej koncepcji teologicznej.
Zapisaá ją Brunon z Kwerfurtu w „Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris
vita altera”. ĝmiertelnie chore niemowlĊ záoĪyli rodzice na oátarzu Matki Chrystusa
by uzyskaü cud uzdrowienia. Bona angelorum imperatrix augusta, perpetua, virgo,
sic in se clamantium ad Deum portat hominum vota, dum negare nescit corde petentibus, dum de celo fert egris mortalibus, [...]35, by zapewniü proszącym [...] na Ğwiecie zboĪny pobyt / Po Īywocie rajski przebyt (tak zbieĪnie brzmi fragment tekstu
póĨniejszej polskiej „Bogurodzicy”). Uratowany w dzieciĔstwie, a po latach ponoszący Ğmierü mĊczeĔską otrzymaá ĞwiĊty Brunon jedno i drugie.
Pierwociny, mogą siĊgaü nader odlegáej przeszáoĞci; to jeszcze jeden dowód na
rodzime podáoĪe niektórych dzieá literackich. ZaĞ koncepcja roli Matki BoĪej jako
poĞredniczki miĊdzy ludĨmi i Chrystusem-Bogiem ma odlegáy i znaczący dla niniejszych rozwaĪaĔ rodowód. Daje bowiem Ğwiadectwo moĪliwoĞci przetrwania prastarych idei, do których raz po raz odwoáują siĊ autorzy coraz to nowych tekstów, nadając im przeksztaácający siĊ z wolna ksztaát jĊzykowy. Sama zaĞ koncepcja ofiary
skáadanej bogom (wspomniane zadeklarowanie losu niemowlĊcia – przyszáego ĞwiĊtego) w celu pozyskania ich przychylnoĞci nie byáa niczym zaskakującym dla neochrzeĞcijan; a przyznanie sczególniejszej roli kobiecie moĪna by wywieĞü jeszcze z
doby matriarchatu jako nader odlegáej w czasie fazy rozwoju spoáeczeĔstw pierwotnych. Tym to bardziej uzasadnione, Īe Prasáowianie we wczesnej epoce Īelaza ulegali silnym wpáywom celtyckim, skąd zapoĪyczyli kult Matki-Ziemi, której wyobraĪenie dają posągi m.in. bogini Epony, przedstawianej niekiedy z dzieckiem u piersi,
podobnie zresztą jak inne liczne celtyckie boginie-matrony.36
Z przytoczonymi wyĪej wywodami Gąssowskiego zdają siĊ korespondowaü wiadomoĞci o kulcie egipskiej bogini Izydy, maáĪonki Ozyrysa, którą czczono na caáym
prawie oszarze Imperium Rzymskiego od początku ery chrzeĞcijaĔskiej po wiek V,
jako opiekunkĊ kobiet i ich powiernicĊ. W nastĊpstwie podbojów Aleksandra Wielkiego kultura helleĔska objĊáa ogromne obszary, takĪe Bliskiego Wschodu, skąd
rozpowszechniáy siĊ misteria, dające ich uczestnikom przeĪycia o niebywaáej sile.
Egipska Izyda miaáa liczne posągi, wznoszono liczne jej Ğwiątynie: Nazywano ją
m.in. matką BoĪą i Królową Mórz. RzeĨby i wizerunki malarskie przedstawiaáy ją
zawsze z dzieciątkiem Horusem na kolanach, z obliczem peánym sáodyczy, zadumy, i
macierzyĔskiej czuáoĞci.37
Z tamtej odlegáej epoki wywodzi siĊ równieĪ zwyczaj zdobienia wizerunku
Īyczliwej bogini w bogate suknie i klejnoty. DziĊki naturalnej kontynuacji jej
wizerunki staáy siĊ z czasem Madonnami z Dzieciątkiem, co bowiem byáo w niej
arcyludzkie i ponadczasowe nie mogáo zginąü.38
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prawie oszarze Imperium Rzymskiego od początku ery chrzeĞcijaĔskiej po wiek V,
jako opiekunkĊ kobiet i ich powiernicĊ. W nastĊpstwie podbojów Aleksandra Wielkiego kultura helleĔska objĊáa ogromne obszary, takĪe Bliskiego Wschodu, skąd
rozpowszechniáy siĊ misteria, dające ich uczestnikom przeĪycia o niebywaáej sile.
Egipska Izyda miaáa liczne posągi, wznoszono liczne jej Ğwiątynie: Nazywano ją
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macierzyĔskiej czuáoĞci.37
Z tamtej odlegáej epoki wywodzi siĊ równieĪ zwyczaj zdobienia wizerunku
Īyczliwej bogini w bogate suknie i klejnoty. DziĊki naturalnej kontynuacji jej
wizerunki staáy siĊ z czasem Madonnami z Dzieciątkiem, co bowiem byáo w niej
arcyludzkie i ponadczasowe nie mogáo zginąü.38
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Byáaby wiĊc „Bogurodzica” polskojĊzycznym echem prastarego kultu nieobcego
równieĪ protoplastom plemion sáowiaĔskich, wĞród nich – prapolskich. Wraz z przenikaniem idei chrzeĞcijaĔskich nabraáa ta pieĞĔ (poĞrednio) chrzeĞcijaĔskiego sensu.
MoĪliwe byáoby zatem hipotetyczne przyjĊcie zaáoĪenia, Īe wraz z przeksztaácaniem siĊ wizerunku staroĪytnej bogini ulegaáy stopniowemu przeksztaáceniu kierowane do niej teksty-modlitwy której ostateczny ksztaát nadaá jej Ğwiadomie poeta o
chrzeĞcijaĔskim Ğwiatopoglądzie. Wymowne równieĪ jest to Īe nie odnaleziono áaciĔskiego prototekstu pieĞni, co w przypadku innych wczesnoĞredniowiecznych
pieĞni religijnych miaáo miejsce, co wskazuje na to, Īe są one táumaczeniami hymnów áaciĔskich.
Brücknerowskie zatem twierdzenie Īe Bogurodzica byáa Ğpiewana przez lud
zawsze i wszĊdzie nabiera gáĊbszego znaczenia. ZaĞ czas powstania utworu daje siĊ
przesunąü w odleglejszą jeszcze przeszáoĞü.
Polska literatura okresu Ğredniowiecza poddana przemyĞlanemu oglądowi zdaje
siĊ byü bardziej záoĪona, rozmaita, bogatsza w treĞci, rodzaje i gatunki niĪ by to
mogáo wynikaü ze zdawkowego jedynie wyliczenia zabytków. Odkrywa ona obszary
odwiecznej kultury rodzimej, dając równoczeĞnie czytelnikowi poczucie wiĊzi z dorobkiem intelektualnym Europy, zaĞ obszar twórczoĞci przedpiĞmiennej daje siĊ zarysowaü doĞü wyraĨnie, tym bardziej Īe we wspóáczesnych jej przetrwalnikach,
jakie stanowią formy pieĞni i opowieĞci folklorystycznych moĪna odnaleĨü jej pozostaáoĞci w róĪnym stopniu poĞwiadczone.
Roczniki Ğwiadczą o przedchrzeĞcijaĔskiej przeszáoĞci prasáowiaĔskiej poĞrednio. JeĞli wiĊc czytamy w tak zwanym „Roczniku Jordana i Gaudentego”: 966 Mysco dux Polonie baptisatur, to oczywiĞcie wiadomo oraz ujawniają siĊ róĪne z tym
faktem związane okolicznoĞci, Īe dotychczas byá poganinem, oraz inne związane z
tym faktem okolicznoĞci. ĩywoty ĞwiĊtych odsáaniają jako godne potĊpienia dziaáania i zachowania spoáeczne, postawy Īyciowe, bĊdące konsekwencją przetrwania
wielowiekowej egzystencji w okreĞlonych ukáadach i odpowiadającej im wizji rzeczywistoĞci, tylko stopniowo poddającej siĊ przeksztaáceniom. ZaĞ twórcy kronik
celowo, w sposób kaĪdorazowo przemyĞlany, wykorzystywali prasáowiaĔskie dzieje
w swoich tekstach. Towarzyszące wczesnym etapom ksztaátowania siĊ paĔstwa Polan teksty obcych autorów dopeániają i objaĞniają w istotny sposób obraz polsko-sáowiaĔskiej przeszáoĞci.
Wyáaniający siĊ z róĪnorodnoĞci zapisów obszar wzajemnego oddziaáywania na
siebie kultury zachodnioeuropejskiej i prasáowiaĔskiej moĪe stanowiü podáoĪe wielorakiej staysfakcji intelektualnej, ale teĪ punkt wyjĞcia do dalej idących ustaleĔ.
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pieĞni religijnych miaáo miejsce, co wskazuje na to, Īe są one táumaczeniami hymnów áaciĔskich.
Brücknerowskie zatem twierdzenie Īe Bogurodzica byáa Ğpiewana przez lud
zawsze i wszĊdzie nabiera gáĊbszego znaczenia. ZaĞ czas powstania utworu daje siĊ
przesunąü w odleglejszą jeszcze przeszáoĞü.
Polska literatura okresu Ğredniowiecza poddana przemyĞlanemu oglądowi zdaje
siĊ byü bardziej záoĪona, rozmaita, bogatsza w treĞci, rodzaje i gatunki niĪ by to
mogáo wynikaü ze zdawkowego jedynie wyliczenia zabytków. Odkrywa ona obszary
odwiecznej kultury rodzimej, dając równoczeĞnie czytelnikowi poczucie wiĊzi z dorobkiem intelektualnym Europy, zaĞ obszar twórczoĞci przedpiĞmiennej daje siĊ zarysowaü doĞü wyraĨnie, tym bardziej Īe we wspóáczesnych jej przetrwalnikach,
jakie stanowią formy pieĞni i opowieĞci folklorystycznych moĪna odnaleĨü jej pozostaáoĞci w róĪnym stopniu poĞwiadczone.
Roczniki Ğwiadczą o przedchrzeĞcijaĔskiej przeszáoĞci prasáowiaĔskiej poĞrednio. JeĞli wiĊc czytamy w tak zwanym „Roczniku Jordana i Gaudentego”: 966 Mysco dux Polonie baptisatur, to oczywiĞcie wiadomo oraz ujawniają siĊ róĪne z tym
faktem związane okolicznoĞci, Īe dotychczas byá poganinem, oraz inne związane z
tym faktem okolicznoĞci. ĩywoty ĞwiĊtych odsáaniają jako godne potĊpienia dziaáania i zachowania spoáeczne, postawy Īyciowe, bĊdące konsekwencją przetrwania
wielowiekowej egzystencji w okreĞlonych ukáadach i odpowiadającej im wizji rzeczywistoĞci, tylko stopniowo poddającej siĊ przeksztaáceniom. ZaĞ twórcy kronik
celowo, w sposób kaĪdorazowo przemyĞlany, wykorzystywali prasáowiaĔskie dzieje
w swoich tekstach. Towarzyszące wczesnym etapom ksztaátowania siĊ paĔstwa Polan teksty obcych autorów dopeániają i objaĞniają w istotny sposób obraz polsko-sáowiaĔskiej przeszáoĞci.
Wyáaniający siĊ z róĪnorodnoĞci zapisów obszar wzajemnego oddziaáywania na
siebie kultury zachodnioeuropejskiej i prasáowiaĔskiej moĪe stanowiü podáoĪe wielorakiej staysfakcji intelektualnej, ale teĪ punkt wyjĞcia do dalej idących ustaleĔ.
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Byáaby wiĊc „Bogurodzica” polskojĊzycznym echem prastarego kultu nieobcego
równieĪ protoplastom plemion sáowiaĔskich, wĞród nich – prapolskich. Wraz z przenikaniem idei chrzeĞcijaĔskich nabraáa ta pieĞĔ (poĞrednio) chrzeĞcijaĔskiego sensu.
MoĪliwe byáoby zatem hipotetyczne przyjĊcie zaáoĪenia, Īe wraz z przeksztaácaniem siĊ wizerunku staroĪytnej bogini ulegaáy stopniowemu przeksztaáceniu kierowane do niej teksty-modlitwy której ostateczny ksztaát nadaá jej Ğwiadomie poeta o
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faktem związane okolicznoĞci, Īe dotychczas byá poganinem, oraz inne związane z
tym faktem okolicznoĞci. ĩywoty ĞwiĊtych odsáaniają jako godne potĊpienia dziaáania i zachowania spoáeczne, postawy Īyciowe, bĊdące konsekwencją przetrwania
wielowiekowej egzystencji w okreĞlonych ukáadach i odpowiadającej im wizji rzeczywistoĞci, tylko stopniowo poddającej siĊ przeksztaáceniom. ZaĞ twórcy kronik
celowo, w sposób kaĪdorazowo przemyĞlany, wykorzystywali prasáowiaĔskie dzieje
w swoich tekstach. Towarzyszące wczesnym etapom ksztaátowania siĊ paĔstwa Polan teksty obcych autorów dopeániają i objaĞniają w istotny sposób obraz polsko-sáowiaĔskiej przeszáoĞci.
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Die Überzeugung Nihil est dictum, quod non dictum sit prius lässt die Suche nach den
Urmustern des literarischen Schaffens unter Berücksichtigung der Intertextualität zu, um die
frühen polnischen Texte mit literarischem Charakter zu ordnen. Dieser Umstand ermöglicht
es wiederum, diese Texte den Entwicklungstendenzen der europäischen Kultur zuzuordnen
und auf die deutlichen Verbindungen der polnischen mit der gesamteuropäischen Kultur hinzuweisen.
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