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J O L A N T A  K R Z Y S Z T O F O R S K A - D O S C H E K

Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne
– ich wi zy z tradycjami twórczo ci europejskiej 

Przekonanie, e Ka da twórczo  jest nawi zaniem do czego , co ju  kiedy  zo-
sta o stworzone1, pozwala na dociekanie prawzorów twórczo ci literackiej z uwzgl d-
nieniem zjawiska intertekstualno ci w celu przejrzystego uporz dkowania wczesnej 
polskiej twórczo ci o charakterze literackim, co z kolei umo liwia umieszczenie jej 
w trendach rozwojowych kultury europejskiej oraz wskazanie na fakt rodzimego 
pod o a kulturowego.  

Okre lenie „polskie teksty” mo na by uzna  za nieprzystaj ce do rzeczywisto ci 
wczesnego redniowiecza polskiego cho by z tego powodu, e w nast pstwie nie-
znajomo ci sztuki pisania najpewniej adne polskie teksty nie powsta y przed przy-
j ciem chrze cija stwa, czego konsekwencj  by a swoista latynizacja kultury pol-
skiej u jej pocz tków, mi dzy innymi stopniowy rozwój pi miennictwa w j zyku a-
ci skim. Sta o si  tak w wyniku podporz dkowania wp ywom tradycji aci skiej i 
kontynuacji niektórych instytucji rzymskich na rozleg ych obszarach redniowiecz-
nej Europy: roma skiej, germa skiej i w ko cu – s owia skiej; na terenach tej ostat-
niej wykszta ca y si  dopiero z dawnych wspólnot terytorialnych organizmy pa st-
wowe. 

Niejakie wyobra enie o najstarszej twórczo ci przedhistorycznej (dzi ki zw asz-
cza zarysowaniu struktur i wi zi spo ecznych, obyczajowych) s  w stanie podsun
tre ci zapisane w dzie ach narodów z polsk  s siaduj cych, jak równie  uwzgl dnie-
nie szeregu ustale  archeologicznych; w du ej mierze tak e ujawnione systemy wie-
rze  i elementy obrz dów kultowych pras owia skich, nawet indoeuropejskich. 

Dorobek pras owia ski, prapolski, stanowi  wyró niaj c  si  cz  ewolucji kul-
tury indoeuropejskiej, okre lonego jej kr gu, tak e w aspekcie ogólniejszych za o-
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e  interpretacji rzeczywisto ci ulegaj cych oczywi cie stopniowym przemianom w 
procesach dziejowych. Trzon kultury prapolskiej by  dostatecznie zwarty, aby przez 
wieki dawa  wyra ny odpór naciskom zewn trznym, co musia o z pewno ci  znaj-
dowa  odzwierciedlenie w powstaj cych na jej obszarach tekstach. Teksty rednio-
wieczne polskie wypada wi c uzna  za swoisty konglomerat kultury europejskiej, 
przy uwzgl dnieniu jednak roli polskiego substratu. 

Przedsi wzi cie próby ujawnienia zapomnianych archetypów nale y rozpocz
od dywagacji na temat okoliczno ci ich powstawania. Ci g wydarze  historycznych 
znajdowa  odzwierciedlenie w ró nego typu notacjach, tam gdzie sztuka pisania by a
znana, albo w twórczo ci ustnej, tam gdzie potrzeby spo eczno ci ludzkich si ga y
po takie przynajmniej formy utrwalania biegu zdarze .

Najdawniejszemu etapowi wchodzenia Polski na aren  mi dzynarodow  towa-
rzyszy o pi miennictwo powstaj ce poza jej granicami, a dowodz ce zainteresowa-
nia ze strony obcych faktem ujawnienia si  nowej si y politycznej po okresie jej in-
kubacji w otoczce s siednich spo eczno ci s owia skich, w momencie uzyskania 
wspólnej granicy z pa stwem niemieckim. 

Pierwsza udokumentowana informacja o pa stwie Mieszka I przypada na rok 
963. Widukind z Korbei, autor kroniki historycznej „Dzieje saskie”, doprowadzonej 
do mierci Ottona I w 973 roku, opowiada mi dzy innymi o dwukrotnej kl sce ksi -
cia polskiego w wojnie z Wieletami2.

W „Kronice” Thietmara, biskupa merseburskiego, postawa m czyzny i kobiety, 
ich post pki otrzymuj  swoist  podbudow  psychologiczn . Oto sposób w jaki D b-
rówka oddzia ywa a na ma onka:  

Namque haec Christo fidelis, dum coniugem suum vario gentilitatis errore impli-
citum esse perspiceret, sedula revolvit angustae mentis deliberatione, qualiter hunc 
sibi siciaret in fide, [...] sponte sua fecit at tempus male, ut postea diu operari va-
luisset bene [...] Quidam dicunt, eam in una carnem manucasse quadrogesima, alii 
vero tres.3

   
Gorliwo  chrze cija sk  Dabrówki ujawnia Thietmar w sposób dzisiaj do  za-

stanawiaj cy: D brówka zgodzi a si  z ama  narzucon  sobie samej zasad  umart-
wiania si , 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.
Pisz cy o tej samej postaci sto lat pó niej polski kronikarz Gall Anonim przedstawia 
ca  rzecz w podobnym sensie, ale w s owach o wiele mniej bezpo rednich, co 

2 Kronika Polski 2000: 40.  
3 Thietmari 1953: Ks. IV, rozdz. 55 i 56, 220–221. 
4 Loc. cit. 
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odbiera jego opowie ci wiele z obyczajowej wyrazisto ci: Primus ergo Polonorum 
dux Mescho per fidelem uxorem ad baptismi gratiam pervenit.5

Zarówno wspó czesny ksi ciu Mieszkowi Widukind (925–973), jak i dobrze po-
informowany o wschodnich s siadach Saksonii Thietmar przekazuj  zwi z e notat-
ki. 

Natomiast du e zaciekawienie samym swoim istnieniem wzbudza relacja hisz-
pa skiego yda, podró nika, (mo e dyplomaty?), Ibrahima ibn Jakuba, znana z 
dwunastowiecznego zapisu pod tytu em „Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podró y po 
krajach s owia skich w przekazie al-Bekriego”: Ibrahim ibn Jakub rozpoznaje 
w ród S owian wiele ró ni cych si  od siebie plemion i ich w adców. A s  to: „[…] 
król Bu garów i Bojesl w, król Far g , Bojema i Karak  i Meško król Pó nocy i Nakon
na kra cu Zachodu” 6.

Ibrahim posiada  znaczn  wiedz  o S owianach – o budowie grodów, handlu do-
cieraj cym nawet do Konstantynopola, poligamii, ró nych aspektach cudzo óstwa, 
a niach parowych – o Polanach wiedz  mia  stosunkowo jednak pobie n . Opo-

wie  jest wszak e na tyle niezwyk a, e warta bardziej szczegó owego poznania 
jako wa ne uzupe nienie kilku czy kilkunastu dat, nazw, imion, co zazwyczaj bywa 
przedmiotem zestawie  historycznych, a przy tym mo na j  uzna  za pewnego ro-
dzaju równowa nik nieistniej cych zapisów rodzimych, za uwiarygodniaj c  i do-
pe niaj ca to, co do takich zapisów przenikn o w pó niejszym okresie. Ibrahim daje 
te  pewne wyobra enie o terytorium pa stwa Mieszka I: Z Meško s siaduj  na 
wschodzie R s, a na pó nocy Bur s. Siedziby Bur s (le ) nad Oceanem. Oni maj
odr bny j zyk …. Na zachód od tego miasta (mieszka) pewien szczep nale cy do 
S owian, zwany ludem Welt ba. […] Posiadaj  oni pot ne miasto nad Oceanem, 
maj ce dwana cie bram. Oto wschodnie i pó nocne granice w adztwa Mieszka I. 
Dalej jeszcze na Zachód le y kraj Nakona, Obodrzyców, s siaduj cy z krajem 
„Sakson”. Odleg o  z Magdeburga do Pragi zostaje dok adnie podana, a sam
Prag  zna Ibrahim z autopsji i orientuje si  w powi zaniach handlowych tego miasta 
z Krakowem. Kraj Wi lan, Ma opolska jak to dzi  okre lamy, nie nale a a wówczas 
do Mieszka. W ada  tam Boles aw, król Far g , Bojema i Karako, Mieszko I za
wojuje z Welt b .

Obce zapisy i teksty s  cenne nie tylko jako ród a historyczne: pozwalaj  bar-
dziej obiektywnie postrzega  warunki ludzkiej egzystencji, dotrze  nawet do bar-
dziej intymnych stron ycia, typu mentalno ci, struktury spo ecze stwa, obyczajo-
wo ci, itp.  

Za niejako urz dowe potwierdzenie wiadomo ci przekazanych przez Ibrahima 
ibn Jakuba mo e by  uznany „Dagome iudex”, dokument mo e ci le polski, mo e
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6 Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podró y po krajach s owia skich w przekazie al-Bekriego, 
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raczej watyka ski – nie wiadomo w ka dym razie gdzie spisany: w Gnie nie, na 
zje dzie w Kwedlinburgu na Wielkanoc 991, a mo e w kancelarii kurii watyka skiej 
przez tamtejszych kancelistów, na skutek wyra onej ustnie (przez poselstwo?), woli 
obojga ksi cych ma onków.7

Znamy go tylko z regestu, z wyst puj cego w kilku odpisach Collectio Canonum 
kardyna a kurialnego Deusdita, spisu posiad o ci watyka skich. 

Pierwsze s owa tekstu „Dagome iudex et Ote Senatrix” t umaczy na j zyk polski 
Gerard Labuda, przyjmuj c lekcj  tekstu „Ego Mesco iudex” jako: Mieszko ksi  i 
Oda pani – i w dalszym ci gu – oraz ich synowie Misica i Lambert nadaj  civitas 
Schinesphe (Schinesche, Schignesne) „cum omnibus suis pertinentiis” Stolicy Apo-
stolskiej. Owo civitas u yte tutaj zosta o w znaczeniu zapewne ‘pa stwa’. A owe 
przynale no ci zawarte s  w granicach: ... jak zaczyna si  z pierwszego boku lon-
gum mare ‘d ugie morze’ (Ba tyk – inna interpretacja: Pomorze) granica Prus a  do 
miejsca, które nazywa si  Ru  i granica Rusi, ci gn ca si  a  do Krakowa (Crocoa), 
i od samego Krakowa do miejsca, które nazwa si  Alemura (O omuniec?), i od sa-
mej Alemura a  do ziemi Milczan (usque in terram Milze), i od granicy Milczan 
prosto w kierunku Odry a  do wymienionego wcze niej Schinesghe.8

Pa stwo krakowskie, Ma opolska, by o teraz zapewne we w adaniu Boles awa 
Mieszkowica. Edward Rymar w rozprawie „Dagome iudex jako organiczna cz
decyzji Mieszka I w sprawie podzia u Polski. Reanimacja hipotezy o piastowskim 
rodowodzie dynastii pomorskiej”9 daje wyraz przekonaniu, e czwarta cz  dzie-
dzictwa Mieszkowego przypad a wi tope kowi, trzeciemu synowi Ody i Mieszka, 
niewymienionemu w dokumencie. 

W ca ym okresie swojego panowania utwierdza  polski ksi e zwi zki mi dzy 
plemionami lechickimi, aby przy czywszy w oko o 989–990 roku krainy Wi lan 
ju  w nast pnym usankcjonowa  specjalnym aktem podzia  kraju; rozumiemy go – 
nieletni synowie, niepewna przysz o  niemieckiej ony, przeczucie ko ca. 

Gnezdun civitas stanowi  g ownie ziemie Polan i „pertynencje”, tzn. przy czone 
przez Mieszka Kujawy, Mazowsze, Ziemia Lubuska, pó nocny l sk. By  mo e zie-
mie po udniowo-wschodnie stanowi yby konkurencj  dla Polan w d eniu do stwo-
rzenia niezale nej pa stwowo ci, gdyby nie niesprzyjaj ce koleje ich losów. Wi la-
nie i L dzianie wcze niej osi gn li wysoki poziom organizacji plemienno-terytorial-
nej, wchodzili w sk ad pa stwa wielkomorawskiego, jednak tamtejsi ksi ta ple-
mienni wygin li lub wyemigrowali. Polska po udniowa utraci a mo liwo  tworze-
nia w asnej pa stwowo ci pod w adz  jednego z tamtejszych ksi t, niezale nie od 
procesów integracyjnych zachodz cych w Polsce pó nocnej10.

7 Przypuszczenia Jerzego Strzelczyka w: Strzelczyk 1999: 174. 
8 Kürbis 1962: 363–424. 
9 W: Materia y 1986: 293–350. 

10 Za: Labuda 1989: 3. 
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i od samego Krakowa do miejsca, które nazwa si  Alemura (O omuniec?), i od sa-
mej Alemura a  do ziemi Milczan (usque in terram Milze), i od granicy Milczan 
prosto w kierunku Odry a  do wymienionego wcze niej Schinesghe.8

Pa stwo krakowskie, Ma opolska, by o teraz zapewne we w adaniu Boles awa 
Mieszkowica. Edward Rymar w rozprawie „Dagome iudex jako organiczna cz
decyzji Mieszka I w sprawie podzia u Polski. Reanimacja hipotezy o piastowskim 
rodowodzie dynastii pomorskiej”9 daje wyraz przekonaniu, e czwarta cz  dzie-
dzictwa Mieszkowego przypad a wi tope kowi, trzeciemu synowi Ody i Mieszka, 
niewymienionemu w dokumencie. 

W ca ym okresie swojego panowania utwierdza  polski ksi e zwi zki mi dzy 
plemionami lechickimi, aby przy czywszy w oko o 989–990 roku krainy Wi lan 
ju  w nast pnym usankcjonowa  specjalnym aktem podzia  kraju; rozumiemy go – 
nieletni synowie, niepewna przysz o  niemieckiej ony, przeczucie ko ca. 

Gnezdun civitas stanowi  g ownie ziemie Polan i „pertynencje”, tzn. przy czone 
przez Mieszka Kujawy, Mazowsze, Ziemia Lubuska, pó nocny l sk. By  mo e zie-
mie po udniowo-wschodnie stanowi yby konkurencj  dla Polan w d eniu do stwo-
rzenia niezale nej pa stwowo ci, gdyby nie niesprzyjaj ce koleje ich losów. Wi la-
nie i L dzianie wcze niej osi gn li wysoki poziom organizacji plemienno-terytorial-
nej, wchodzili w sk ad pa stwa wielkomorawskiego, jednak tamtejsi ksi ta ple-
mienni wygin li lub wyemigrowali. Polska po udniowa utraci a mo liwo  tworze-
nia w asnej pa stwowo ci pod w adz  jednego z tamtejszych ksi t, niezale nie od 
procesów integracyjnych zachodz cych w Polsce pó nocnej10.

7 Przypuszczenia Jerzego Strzelczyka w: Strzelczyk 1999: 174. 
8 Kürbis 1962: 363–424. 
9 W: Materia y 1986: 293–350. 

10 Za: Labuda 1989: 3. 

Jolanta K r z y s z t o f o r s k a - D o s c h e k  224 

raczej watyka ski – nie wiadomo w ka dym razie gdzie spisany: w Gnie nie, na 
zje dzie w Kwedlinburgu na Wielkanoc 991, a mo e w kancelarii kurii watyka skiej 
przez tamtejszych kancelistów, na skutek wyra onej ustnie (przez poselstwo?), woli 
obojga ksi cych ma onków.7

Znamy go tylko z regestu, z wyst puj cego w kilku odpisach Collectio Canonum 
kardyna a kurialnego Deusdita, spisu posiad o ci watyka skich. 

Pierwsze s owa tekstu „Dagome iudex et Ote Senatrix” t umaczy na j zyk polski 
Gerard Labuda, przyjmuj c lekcj  tekstu „Ego Mesco iudex” jako: Mieszko ksi  i 
Oda pani – i w dalszym ci gu – oraz ich synowie Misica i Lambert nadaj  civitas 
Schinesphe (Schinesche, Schignesne) „cum omnibus suis pertinentiis” Stolicy Apo-
stolskiej. Owo civitas u yte tutaj zosta o w znaczeniu zapewne ‘pa stwa’. A owe 
przynale no ci zawarte s  w granicach: ... jak zaczyna si  z pierwszego boku lon-
gum mare ‘d ugie morze’ (Ba tyk – inna interpretacja: Pomorze) granica Prus a  do 
miejsca, które nazywa si  Ru  i granica Rusi, ci gn ca si  a  do Krakowa (Crocoa), 
i od samego Krakowa do miejsca, które nazwa si  Alemura (O omuniec?), i od sa-
mej Alemura a  do ziemi Milczan (usque in terram Milze), i od granicy Milczan 
prosto w kierunku Odry a  do wymienionego wcze niej Schinesghe.8

Pa stwo krakowskie, Ma opolska, by o teraz zapewne we w adaniu Boles awa 
Mieszkowica. Edward Rymar w rozprawie „Dagome iudex jako organiczna cz
decyzji Mieszka I w sprawie podzia u Polski. Reanimacja hipotezy o piastowskim 
rodowodzie dynastii pomorskiej”9 daje wyraz przekonaniu, e czwarta cz  dzie-
dzictwa Mieszkowego przypad a wi tope kowi, trzeciemu synowi Ody i Mieszka, 
niewymienionemu w dokumencie. 

W ca ym okresie swojego panowania utwierdza  polski ksi e zwi zki mi dzy 
plemionami lechickimi, aby przy czywszy w oko o 989–990 roku krainy Wi lan 
ju  w nast pnym usankcjonowa  specjalnym aktem podzia  kraju; rozumiemy go – 
nieletni synowie, niepewna przysz o  niemieckiej ony, przeczucie ko ca. 

Gnezdun civitas stanowi  g ownie ziemie Polan i „pertynencje”, tzn. przy czone 
przez Mieszka Kujawy, Mazowsze, Ziemia Lubuska, pó nocny l sk. By  mo e zie-
mie po udniowo-wschodnie stanowi yby konkurencj  dla Polan w d eniu do stwo-
rzenia niezale nej pa stwowo ci, gdyby nie niesprzyjaj ce koleje ich losów. Wi la-
nie i L dzianie wcze niej osi gn li wysoki poziom organizacji plemienno-terytorial-
nej, wchodzili w sk ad pa stwa wielkomorawskiego, jednak tamtejsi ksi ta ple-
mienni wygin li lub wyemigrowali. Polska po udniowa utraci a mo liwo  tworze-
nia w asnej pa stwowo ci pod w adz  jednego z tamtejszych ksi t, niezale nie od 
procesów integracyjnych zachodz cych w Polsce pó nocnej10.

7 Przypuszczenia Jerzego Strzelczyka w: Strzelczyk 1999: 174. 
8 Kürbis 1962: 363–424. 
9 W: Materia y 1986: 293–350. 

10 Za: Labuda 1989: 3. 



Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne 225 

Po ostatecznym podporz dkowaniu sobie Goplan (w po owie IX wieku odnoto-
wuje ich wyra nie jeszcze odr bne funkcjonowanie Geograf Bawarski w „Descriptio 
civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii”11) przez Piastów wytwa-
rza si  stopniowo nazwa Polanie i Polska, która przesun a si  z kolei ku po udnio-
wemu wschodowi. 

W ruskiej „Powie ci minionych lat”12 Nestor, mnich monasteru Teodorowego 
Peczerskiego podj  my l powi zania historii ruskiej ze wiatow , pisz c o rozprze-
strzenianu si  licznych plemion s owia skich oraz informuj c równie  o S owianach 
zachodnich, tak e prapolskich. 

Gdy bowiem W osi naszli na S owian naddunajskich i usiad szy w ród nich cie-
mi yli ich, to S owianie ci przyszed szy siedli nad Wis  i przezwali si  Lachami, a 
od tych Lachów przezwali si  jedni Polanami, drudzy Lachowie Lutyczami, inni Ma-
zowszanami, inni Pomorzanami.13

Zmiany i przekszta cenia, które mia y miejsce na obszarach polskiej S owia sz-
czyzny wczesno redniowiecznej znalaz y odzwierciedlenie w wypowiedziach auto-
rów zachodnioeuropejskich, tak e z krajów niezwi zanych pokrewie stwem ple-
miennym z Polanami czy Lachami. 

Ze wzmianek tekstowych wy ania si  wyobra enie silnego organizmu pa stwo-
wego Wi lan, którego rozwój zosta  pó niej zahamowany przez wypadki dziejowe, 
a w których nast pstwie sta  si  on cz ci  pa stwa utworzonego przez Polan, z o o-
nego z bliskich etnicznie Wi lanom (jak i L dzianom) plemion. Mniej satysfakcjo-
nuj cy jest tekst chorografii króla Alfreda, odnosz cy si  do terytorium stanowi ce-
go rdze  pa stwowo ci Polan. Zawa y  tu zapewne swoisty bezw ad ówczesnej wie-
dzy naukowej, od staro ytno ci zadowalaj cej si  powtarzanym bezkrytycznie usta-
leniem, e ziemie na wschód od Renu do Wis y to po prostu Germania (granic
wschodni  przesuwano niekiedy nawet nad Don), podczas gdy S owianie docierali 
ju  do Odry i aby.

Informatorzy Geografa Bawarskiego czy króla Alfreda orientowali si  w uk a-
dach plemion s owia skich nad Odr  i ab  oraz mi dzy Dunajem i Karpatami, nie 
posiadaj c dostatecznego rozeznania w tym, co jest na wschód i pó noc tych obsza-
rów. 

We francuskim eposie rycerskim si gaj cym czasów Karola Wielkiego, „Chan-
son de Rolland”, a ukszta towanym w formie pisanej w XI/XII wieku, odnajdujemy 
brzmienia, które kojarz  si  z nazw  pa stwa Polan, coraz cz ciej u ywan  przez 
bliskich s siadów (Thietmar – 975–1018 – jako pierwszy u y  terminu Polonia), ale 
ich drobiazgowa analiza, skojarzenie ró nych zestawie  nazw miast, krajów i naro-

11 Zakrzewski 1917. 
12 W: Sielicki 1987: 15–199. 
13 Op. cit.: 19 (2, O narodach s owia skich). 
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dów pozwala z niejak  pewno ci  wyodr bni  pojawiaj ce si  tylko sporadycznie 
okre lenia: Puillan (Polacy) i Puillanie (Polska), jak i Pollai, Poulaigne. 

Ustny prototyp „Pie ni o Rollandzie” uk adano wówczas, kiedy jeszcze Polaków 
i Polski nie by o, to znaczy powszechnie takiej nazwy nie u ywano, a do tekstów 
poematu, wielokrotnie przekszta canych, owe nomina przenikn y zapewne gdy za-
cz y rozprzestrzenia  si  na obszarze europejskim; by  mo e nawet ju  do wersji 
ustnych. Ka da wzmianka w ród ach obcych ma bezsprzeczn  warto  dla zg bie-
nia problematyki najwcze niejszej twórczo ci na ziemiach pa stwa Polan i ka da in-
formacji zawarta w dzie ach obcych musia a wyp yn  z polskich róde ; tak e w 
sensie zaobserwowanych faktów i dzia a . W pewnym znaczeniu i rozumieniu za-
gadnienia – zw aszcza jako wiedza o krajach, ludziach, obyczajach – dope nia twór-
czo  rodzim , a w ka dym razie daje wskazówki i odniesienie do t a obszaru bada-
nego14.

Oficjalne przyj cie chrze cija stwa przez Mieszka I stworzy o warunki upow-
szechnienia si  ró nych form wypowiedzi zapisywanych; w coraz wi kszej liczbie 
o rodków pojawia y si  importowane ksi gi liturgiczne, upowszechnia  si  zwyczaj 
odnotowywania wydarze , nie tylko ko cielnych, w formie roczników, ale w miar
rozwoju zdarze  powstawa y ywoty wi tych, kroniki, pie ni – w miar  opanowy-
waniem sztuki pisania. Istniej  domniemania15, e infiltracja nowej religii wyprze-
dzi a znacznie decyzj  ksi cia Polan, który, aby korzystnie zmieni  dotychczasowe 
sojusze wojenne, zawiera porozumienie z Boles awem Srogim, ksi ciem Czech, 
umacniaj c je ma e stwem z jego córk  Dobraw ; odnotowuje to najstarszy rocz-
nik, który w II po owie X wieku dotar  z terenów niemieckich do Gniezna, zapewne 
wraz z misyjnym arcybiskupem Jordanem (tzw. rocznik Jordana i Gaudentego) w 
typowo zwi z ej formie: 965 Dobrouka ad mesconem venit i 966 Mysco dux Polonie 
baptisatur16. „Rocznik pozna ski” nazywa ksi cia primus christianus Polonus.

W roczniku kapitu y pozna skiej odnajdujemy notatk : Item anno Domini 
DCCCCLXVIII Jordanus primus episcopus Posnaniensis ordinatus est, et obiit 
DCCCCLXXXIIII17, za  „Rocznik pozna ski” (tutaj jawna pomy ka) podaje rok 963: 
Jordanus primus episcopus Posnaniensis ordinatus est18. Prawie nic wi cej o bis-
kupie nie wiadomo. Przyjmuje si  (np. J. Dowiat „Historia ko cio a katolickiego w 
Polsce (do po . XV w.”) [...] e wys ani nad Wart  misjonarze musieli by  uprzednio 
przygotowani do czekaj cej ich pracy: spo ród o rodków zdolnych zapewni  takie 
przygotowanie, Ratyzbony, Rzymu, Lotaryngii, wy czyliby my jednak klasztory 
lotary skie, bardziej zwi zane z cesarzem ni  z papie em. Jak pozwala przypuszcza
pokrewie stwo czeskiej i polskiej terminologii ko cielnej, budowa Ko cio a w 

14 Labuda 1960: 220–241. 
15 Wiadomo ci historyczne za: Strzelczyk 1999: 94 i nast. 
16 Strzelczyk 1999: 102. 
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dów pozwala z niejak  pewno ci  wyodr bni  pojawiaj ce si  tylko sporadycznie 
okre lenia: Puillan (Polacy) i Puillanie (Polska), jak i Pollai, Poulaigne. 

Ustny prototyp „Pie ni o Rollandzie” uk adano wówczas, kiedy jeszcze Polaków 
i Polski nie by o, to znaczy powszechnie takiej nazwy nie u ywano, a do tekstów 
poematu, wielokrotnie przekszta canych, owe nomina przenikn y zapewne gdy za-
cz y rozprzestrzenia  si  na obszarze europejskim; by  mo e nawet ju  do wersji 
ustnych. Ka da wzmianka w ród ach obcych ma bezsprzeczn  warto  dla zg bie-
nia problematyki najwcze niejszej twórczo ci na ziemiach pa stwa Polan i ka da in-
formacji zawarta w dzie ach obcych musia a wyp yn  z polskich róde ; tak e w 
sensie zaobserwowanych faktów i dzia a . W pewnym znaczeniu i rozumieniu za-
gadnienia – zw aszcza jako wiedza o krajach, ludziach, obyczajach – dope nia twór-
czo  rodzim , a w ka dym razie daje wskazówki i odniesienie do t a obszaru bada-
nego14.

Oficjalne przyj cie chrze cija stwa przez Mieszka I stworzy o warunki upow-
szechnienia si  ró nych form wypowiedzi zapisywanych; w coraz wi kszej liczbie 
o rodków pojawia y si  importowane ksi gi liturgiczne, upowszechnia  si  zwyczaj 
odnotowywania wydarze , nie tylko ko cielnych, w formie roczników, ale w miar
rozwoju zdarze  powstawa y ywoty wi tych, kroniki, pie ni – w miar  opanowy-
waniem sztuki pisania. Istniej  domniemania15, e infiltracja nowej religii wyprze-
dzi a znacznie decyzj  ksi cia Polan, który, aby korzystnie zmieni  dotychczasowe 
sojusze wojenne, zawiera porozumienie z Boles awem Srogim, ksi ciem Czech, 
umacniaj c je ma e stwem z jego córk  Dobraw ; odnotowuje to najstarszy rocz-
nik, który w II po owie X wieku dotar  z terenów niemieckich do Gniezna, zapewne 
wraz z misyjnym arcybiskupem Jordanem (tzw. rocznik Jordana i Gaudentego) w 
typowo zwi z ej formie: 965 Dobrouka ad mesconem venit i 966 Mysco dux Polonie 
baptisatur16. „Rocznik pozna ski” nazywa ksi cia primus christianus Polonus.

W roczniku kapitu y pozna skiej odnajdujemy notatk : Item anno Domini 
DCCCCLXVIII Jordanus primus episcopus Posnaniensis ordinatus est, et obiit 
DCCCCLXXXIIII17, za  „Rocznik pozna ski” (tutaj jawna pomy ka) podaje rok 963: 
Jordanus primus episcopus Posnaniensis ordinatus est18. Prawie nic wi cej o bis-
kupie nie wiadomo. Przyjmuje si  (np. J. Dowiat „Historia ko cio a katolickiego w 
Polsce (do po . XV w.”) [...] e wys ani nad Wart  misjonarze musieli by  uprzednio 
przygotowani do czekaj cej ich pracy: spo ród o rodków zdolnych zapewni  takie 
przygotowanie, Ratyzbony, Rzymu, Lotaryngii, wy czyliby my jednak klasztory 
lotary skie, bardziej zwi zane z cesarzem ni  z papie em. Jak pozwala przypuszcza
pokrewie stwo czeskiej i polskiej terminologii ko cielnej, budowa Ko cio a w 
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obydwu krajach dokonywa a si  pod wp ywem tego samego wzoru [...] co ka e s -
dzi , e ich zwi zki z Ratyzbon  by y bliskie i stamt d zapo yczono teksty ko cielne 
[...]19.

O charakterze pracy przys anych na nowe tereny duchownych daje pewne wyob-
ra enie Thietmar w swojej kronice, opisuj c zdarzenia z dzia alno ci swojego pop-
rzednika w Merseburgu, biskupa Bozo, który dla u atwienia sobie nauczania nowej 
wiary t umaczy  teksty na j zyk s owia ski, zachowawszy refren Kyrie elejson w 
oryginale. Podopieczni jednak przekr cili refren „gwoli szyderstwa”, jak pisze kro-
nikarz, na pozbawione sensu ukrivolša (‘u krza stoi olsza’). Z jednej anegdoty mo -
na wysun  dwa interesuj ce wnioski: po pierwsze nader wcze nie zaistnia a ko-
nieczno  przystosowywania tekstów modlitw czy pie ni ko cielnych do potrzeb j -
zykowych tuziemców (skuteczniejsze docieranie do ich wiadomo ci); po drugie za
ujawnienie faktu, e nie czekano a  dojrzej  miejscowi kap ani, lecz przygotowywa-
no misjonarzy dla terenów s owia skich (równie  pod wzgl dem j zykowym) w 
niektórych klasztorach (Rzym, Ratyzbona, tak e w Lotaryngii). Mo na te  przyj
inny punkt widzenia. Owi S owianie niekoniecznie byli „nierozumni”, ale uprawia-
j c od wieków kult si  natury kojarzyli, w sposób oczywisty niefortunnie pozosta-
wiony w greczy nie refren z brzmieniem rodzimych wyrazów, z tkwi cymi g boko 
w ich wiadomo ci wyobra eniami i ci gami skojarze . Faktem niezaprzeczalnym 
jest przecie  dalszy rozwój twórczo ci pisarskiej na terenach polskich. 

Rocznikarstwo europejskie, jak wiadomo, wi za o si  pocz tkowo z potrzebami 
Ko cio a jak np. terminarze wi t ruchomych, tablice paschalne, w których rubry-
kach odnotowywano równie  sporadycznie sprawy w adców, dynastii, wypadki wo-
jenne itp. aden rocznik nie zosta  zainicjowany i ukszta towany na ziemiach pols-
kich, a wszystkie wywodz  si  z niemieckich archetypów. Oko o roku 970 dotar  do 
Gniezna, jak si  przyjmuje – z ksi gami biskupa misyjnego Jordana – rocznik po-
chodz cy z Fuldy, w którym zanotowano najwcze niejsze wydarzenia z dziejów na-
rodowych (chrzest Mieszka I, ma e stwo z Dobraw , narodziny Boles awa). Rocz-
nik fuldajski (kompilacja hersfeldzkiego i corbea skiego) znany jest jako Rocznik 
Jordana i Gaudentego, gdy  to owi dwaj biskupi najpewniej czynili w nim notatki. 
Notatki odnosz ce si  do dziejów polskich czyniono równie  w przywiezionym do 
Gniezna w 1013 roku roczniku Rychezy, a  za Kazimierza Odnowiciala pow dro-
wa  on jako rocznik dworski do Krakowa, stopniowo przekszta caj c si  w rocznik 
kapitu y krakowskiej; z niego mo na wywie  ca e nieomal polskie kronikarstwo: 
„Rocznik wi tokrzyski dawny”, „Rocznik lubi ski”, „Rocznik gnie nie ski”, 
„Rocznik pozna ski”, a tak e liczne roczniki klasztorne. Kiedy bowiem w drugiej 
po owie XIII wieku wykonano jego dwie kopie, tylko jedna z nich pozosta a w kapi-
tule na Wawelu, druga w jednym z krakowskich klasztorów pos u y a jako wzór 

19 Dowiat 1968: 42. 

Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne 227 

obydwu krajach dokonywa a si  pod wp ywem tego samego wzoru [...] co ka e s -
dzi , e ich zwi zki z Ratyzbon  by y bliskie i stamt d zapo yczono teksty ko cielne 
[...]19.

O charakterze pracy przys anych na nowe tereny duchownych daje pewne wyob-
ra enie Thietmar w swojej kronice, opisuj c zdarzenia z dzia alno ci swojego pop-
rzednika w Merseburgu, biskupa Bozo, który dla u atwienia sobie nauczania nowej 
wiary t umaczy  teksty na j zyk s owia ski, zachowawszy refren Kyrie elejson w 
oryginale. Podopieczni jednak przekr cili refren „gwoli szyderstwa”, jak pisze kro-
nikarz, na pozbawione sensu ukrivolša (‘u krza stoi olsza’). Z jednej anegdoty mo -
na wysun  dwa interesuj ce wnioski: po pierwsze nader wcze nie zaistnia a ko-
nieczno  przystosowywania tekstów modlitw czy pie ni ko cielnych do potrzeb j -
zykowych tuziemców (skuteczniejsze docieranie do ich wiadomo ci); po drugie za
ujawnienie faktu, e nie czekano a  dojrzej  miejscowi kap ani, lecz przygotowywa-
no misjonarzy dla terenów s owia skich (równie  pod wzgl dem j zykowym) w 
niektórych klasztorach (Rzym, Ratyzbona, tak e w Lotaryngii). Mo na te  przyj
inny punkt widzenia. Owi S owianie niekoniecznie byli „nierozumni”, ale uprawia-
j c od wieków kult si  natury kojarzyli, w sposób oczywisty niefortunnie pozosta-
wiony w greczy nie refren z brzmieniem rodzimych wyrazów, z tkwi cymi g boko 
w ich wiadomo ci wyobra eniami i ci gami skojarze . Faktem niezaprzeczalnym 
jest przecie  dalszy rozwój twórczo ci pisarskiej na terenach polskich. 

Rocznikarstwo europejskie, jak wiadomo, wi za o si  pocz tkowo z potrzebami 
Ko cio a jak np. terminarze wi t ruchomych, tablice paschalne, w których rubry-
kach odnotowywano równie  sporadycznie sprawy w adców, dynastii, wypadki wo-
jenne itp. aden rocznik nie zosta  zainicjowany i ukszta towany na ziemiach pols-
kich, a wszystkie wywodz  si  z niemieckich archetypów. Oko o roku 970 dotar  do 
Gniezna, jak si  przyjmuje – z ksi gami biskupa misyjnego Jordana – rocznik po-
chodz cy z Fuldy, w którym zanotowano najwcze niejsze wydarzenia z dziejów na-
rodowych (chrzest Mieszka I, ma e stwo z Dobraw , narodziny Boles awa). Rocz-
nik fuldajski (kompilacja hersfeldzkiego i corbea skiego) znany jest jako Rocznik 
Jordana i Gaudentego, gdy  to owi dwaj biskupi najpewniej czynili w nim notatki. 
Notatki odnosz ce si  do dziejów polskich czyniono równie  w przywiezionym do 
Gniezna w 1013 roku roczniku Rychezy, a  za Kazimierza Odnowiciala pow dro-
wa  on jako rocznik dworski do Krakowa, stopniowo przekszta caj c si  w rocznik 
kapitu y krakowskiej; z niego mo na wywie  ca e nieomal polskie kronikarstwo: 
„Rocznik wi tokrzyski dawny”, „Rocznik lubi ski”, „Rocznik gnie nie ski”, 
„Rocznik pozna ski”, a tak e liczne roczniki klasztorne. Kiedy bowiem w drugiej 
po owie XIII wieku wykonano jego dwie kopie, tylko jedna z nich pozosta a w kapi-
tule na Wawelu, druga w jednym z krakowskich klasztorów pos u y a jako wzór 

19 Dowiat 1968: 42. 

Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne 227 

obydwu krajach dokonywa a si  pod wp ywem tego samego wzoru [...] co ka e s -
dzi , e ich zwi zki z Ratyzbon  by y bliskie i stamt d zapo yczono teksty ko cielne 
[...]19.

O charakterze pracy przys anych na nowe tereny duchownych daje pewne wyob-
ra enie Thietmar w swojej kronice, opisuj c zdarzenia z dzia alno ci swojego pop-
rzednika w Merseburgu, biskupa Bozo, który dla u atwienia sobie nauczania nowej 
wiary t umaczy  teksty na j zyk s owia ski, zachowawszy refren Kyrie elejson w 
oryginale. Podopieczni jednak przekr cili refren „gwoli szyderstwa”, jak pisze kro-
nikarz, na pozbawione sensu ukrivolša (‘u krza stoi olsza’). Z jednej anegdoty mo -
na wysun  dwa interesuj ce wnioski: po pierwsze nader wcze nie zaistnia a ko-
nieczno  przystosowywania tekstów modlitw czy pie ni ko cielnych do potrzeb j -
zykowych tuziemców (skuteczniejsze docieranie do ich wiadomo ci); po drugie za
ujawnienie faktu, e nie czekano a  dojrzej  miejscowi kap ani, lecz przygotowywa-
no misjonarzy dla terenów s owia skich (równie  pod wzgl dem j zykowym) w 
niektórych klasztorach (Rzym, Ratyzbona, tak e w Lotaryngii). Mo na te  przyj
inny punkt widzenia. Owi S owianie niekoniecznie byli „nierozumni”, ale uprawia-
j c od wieków kult si  natury kojarzyli, w sposób oczywisty niefortunnie pozosta-
wiony w greczy nie refren z brzmieniem rodzimych wyrazów, z tkwi cymi g boko 
w ich wiadomo ci wyobra eniami i ci gami skojarze . Faktem niezaprzeczalnym 
jest przecie  dalszy rozwój twórczo ci pisarskiej na terenach polskich. 

Rocznikarstwo europejskie, jak wiadomo, wi za o si  pocz tkowo z potrzebami 
Ko cio a jak np. terminarze wi t ruchomych, tablice paschalne, w których rubry-
kach odnotowywano równie  sporadycznie sprawy w adców, dynastii, wypadki wo-
jenne itp. aden rocznik nie zosta  zainicjowany i ukszta towany na ziemiach pols-
kich, a wszystkie wywodz  si  z niemieckich archetypów. Oko o roku 970 dotar  do 
Gniezna, jak si  przyjmuje – z ksi gami biskupa misyjnego Jordana – rocznik po-
chodz cy z Fuldy, w którym zanotowano najwcze niejsze wydarzenia z dziejów na-
rodowych (chrzest Mieszka I, ma e stwo z Dobraw , narodziny Boles awa). Rocz-
nik fuldajski (kompilacja hersfeldzkiego i corbea skiego) znany jest jako Rocznik 
Jordana i Gaudentego, gdy  to owi dwaj biskupi najpewniej czynili w nim notatki. 
Notatki odnosz ce si  do dziejów polskich czyniono równie  w przywiezionym do 
Gniezna w 1013 roku roczniku Rychezy, a  za Kazimierza Odnowiciala pow dro-
wa  on jako rocznik dworski do Krakowa, stopniowo przekszta caj c si  w rocznik 
kapitu y krakowskiej; z niego mo na wywie  ca e nieomal polskie kronikarstwo: 
„Rocznik wi tokrzyski dawny”, „Rocznik lubi ski”, „Rocznik gnie nie ski”, 
„Rocznik pozna ski”, a tak e liczne roczniki klasztorne. Kiedy bowiem w drugiej 
po owie XIII wieku wykonano jego dwie kopie, tylko jedna z nich pozosta a w kapi-
tule na Wawelu, druga w jednym z krakowskich klasztorów pos u y a jako wzór 

19 Dowiat 1968: 42. 

Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne 227 

obydwu krajach dokonywa a si  pod wp ywem tego samego wzoru [...] co ka e s -
dzi , e ich zwi zki z Ratyzbon  by y bliskie i stamt d zapo yczono teksty ko cielne 
[...]19.

O charakterze pracy przys anych na nowe tereny duchownych daje pewne wyob-
ra enie Thietmar w swojej kronice, opisuj c zdarzenia z dzia alno ci swojego pop-
rzednika w Merseburgu, biskupa Bozo, który dla u atwienia sobie nauczania nowej 
wiary t umaczy  teksty na j zyk s owia ski, zachowawszy refren Kyrie elejson w 
oryginale. Podopieczni jednak przekr cili refren „gwoli szyderstwa”, jak pisze kro-
nikarz, na pozbawione sensu ukrivolša (‘u krza stoi olsza’). Z jednej anegdoty mo -
na wysun  dwa interesuj ce wnioski: po pierwsze nader wcze nie zaistnia a ko-
nieczno  przystosowywania tekstów modlitw czy pie ni ko cielnych do potrzeb j -
zykowych tuziemców (skuteczniejsze docieranie do ich wiadomo ci); po drugie za
ujawnienie faktu, e nie czekano a  dojrzej  miejscowi kap ani, lecz przygotowywa-
no misjonarzy dla terenów s owia skich (równie  pod wzgl dem j zykowym) w 
niektórych klasztorach (Rzym, Ratyzbona, tak e w Lotaryngii). Mo na te  przyj
inny punkt widzenia. Owi S owianie niekoniecznie byli „nierozumni”, ale uprawia-
j c od wieków kult si  natury kojarzyli, w sposób oczywisty niefortunnie pozosta-
wiony w greczy nie refren z brzmieniem rodzimych wyrazów, z tkwi cymi g boko 
w ich wiadomo ci wyobra eniami i ci gami skojarze . Faktem niezaprzeczalnym 
jest przecie  dalszy rozwój twórczo ci pisarskiej na terenach polskich. 

Rocznikarstwo europejskie, jak wiadomo, wi za o si  pocz tkowo z potrzebami 
Ko cio a jak np. terminarze wi t ruchomych, tablice paschalne, w których rubry-
kach odnotowywano równie  sporadycznie sprawy w adców, dynastii, wypadki wo-
jenne itp. aden rocznik nie zosta  zainicjowany i ukszta towany na ziemiach pols-
kich, a wszystkie wywodz  si  z niemieckich archetypów. Oko o roku 970 dotar  do 
Gniezna, jak si  przyjmuje – z ksi gami biskupa misyjnego Jordana – rocznik po-
chodz cy z Fuldy, w którym zanotowano najwcze niejsze wydarzenia z dziejów na-
rodowych (chrzest Mieszka I, ma e stwo z Dobraw , narodziny Boles awa). Rocz-
nik fuldajski (kompilacja hersfeldzkiego i corbea skiego) znany jest jako Rocznik 
Jordana i Gaudentego, gdy  to owi dwaj biskupi najpewniej czynili w nim notatki. 
Notatki odnosz ce si  do dziejów polskich czyniono równie  w przywiezionym do 
Gniezna w 1013 roku roczniku Rychezy, a  za Kazimierza Odnowiciala pow dro-
wa  on jako rocznik dworski do Krakowa, stopniowo przekszta caj c si  w rocznik 
kapitu y krakowskiej; z niego mo na wywie  ca e nieomal polskie kronikarstwo: 
„Rocznik wi tokrzyski dawny”, „Rocznik lubi ski”, „Rocznik gnie nie ski”, 
„Rocznik pozna ski”, a tak e liczne roczniki klasztorne. Kiedy bowiem w drugiej 
po owie XIII wieku wykonano jego dwie kopie, tylko jedna z nich pozosta a w kapi-
tule na Wawelu, druga w jednym z krakowskich klasztorów pos u y a jako wzór 

19 Dowiat 1968: 42. 
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roczników tworzonych po klasztorach, obrastaj cych zreszt  rozlicznymi amplifika-
cjami legendowymi.20

Na wczesnym etapie wykszta cania si  struktur narodowych znaczn  rol  odgry-
wa a legenda przekazywana ustnie, docieraj ca ze rodowiska wieckiego do mni-
chów siedz cych po klasztorach i zapisuj cych w kilku, kilkunastu s owach najwa -
niejsze informacje o wypadkach istotnych dla danego rodowiska. Stopniowo bo-
wiem zapisy uzupe niano, tworz c pe niejsze ci gi zdaniowe, kopiowano, przetwa-
rzano, dodawano bardziej rozwini te teksty.  

Jak nietrudno dostrzec, poprzez tre ci tekstów hagiograficznych polskich prze-
ziera a zarówno rzeczywisto  przedchrze cija ska, jak te  one same pe ni y niejed-
nokrotnie, jak gdyby wbrew za o eniom gatunku, funkcje informacyjne odno nie do 
wspó czesnych sobie okoliczno ci i zdarze  dziejowych, czemu w dalszym rozwoju 
móg  sprosta  jedynie gatunek dziejopisarstwa sensu stricto – kroniki. Po przej ciu
pe nej w adzy w pa stwie meandry aktywno ci politycznej dziedzica Mieszkowego 
– Boles awa Chrobrego, doprowadzaj  w ko cu do cis ego wspó dzia ania z cesa-
rzem niemieckim Ottonem III, który doszed szy do „wieku sprawnego“ (rok 994) 
powzi  idealistyczny zamiar odtworzenia w adztwa Karola Wielkiego, imperium 
uniwersalnego, poprzez integracj wiata chrze cija skiego. Cz  tego planu stano-
wi a rola jak  mia  odegra  Boles aw Chrobry (zetkn li si  ju  obaj w roku 995 w 
czasie jednej z wypraw przeciw Wieletom), który w wyniku Zjazdu Gnie nie skie-
go uzyska  status rz dcy przysz ej prowincji cesarstwa Slavinii – obok Germanii, 
Galii i Italii21. Mia o to ogromne znaczenie dla przebiegu zdarze , wa cych na dal-
szych dziejach pa stwa Chrobrego, ale te  na powstawaniu dzie  pisanych. Pojawie-
nie si  praskiego biskupa Wojciecha-Adalberta (przyjaciela cesarza) w Gnie nie, je-
go mier  w trakcie misji w ród Prusów, 24 kwietnia 997r. i z kolei wykupienie 
przez polskiego ksi cia cia a m czennika, budowa bazyliki gnie nie skiej, starania o 
kanonizacj , w czym zyska  poparcie cesarza Ottona (uczci  on wi tego klasztorem 
w Akwizgranie, kaplic  w Rawennie, ko cio em w Rzymie) sta o si  podstaw  do 
napisania pierwszego polskiego ywota wi tego. Papie  Sylwester II kanonizowa
Wojciecha Adalberta i ustanowi  w Gnie nie biskupstwo. 

Dla usankcjonowania podj tych decyzji zwo ano do Gniezna synod ko cielny
(zjazd gnie nie ski) z udzia em Ottona III, w obecno ci wielu dostojników rzym-
skich i niemieckich. Nast pi a uroczysta intronizacja arcybiskupa Radzima-Gauden-
tego, brata Wojciecha: ustanowiono podleg e mu diecezje w Ko obrzegu, Krakowie 
i Wroc awiu.

W zwi zku z przypomnianym ci giem wydarze  nast pi o wyra ne o ywienie 
dzia alno ci literackiej europejskiej, ale te  powstaj cej na terenie Polski. Jej naj-
wcze niejsze przejawy to omawiane ju  roczniki. 

20 Labuda 1989: 75–76. 
21 Kronika Polski 2000: 45. 
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Za  obszerniejsze utwory (cz sto o znacznej warto ci literackiej) to dzie a hagio-
graficzne; chocia by tzw. „ ywot rzymski” wi tego Wojciecha (Vita prior), który 
stanowi  prawdopodobnie podstaw  kanonizacji dawnego biskupa praskiego; tak e
„Pasja wi tego Wojciecha”, której skrót odnalaz  si  w pochodz cym z Tegernsee 
kodeksie w Monachium, a z oryginalnego manuskryptu korzysta  w swojej kronice 
jak sam stwierdza – Gall Anonim. Dzie em Brunona z Kwerfurtu by  w tamtych ob-
fituj cych w wi te pisma czasach ywot wi tego Wojciecha znany jako „Vita alte-
ra” oraz „ ywot pi ciu braci m czenników” („Vita quinque fratrum martyrum”). 
Równie  jemu przypisuje si  autorstwo Pasji, wykorzystywanej pó niej tak e przez 
autorów dzia aj cych poza Polsk . Dzie a Brunona to dzie a niezwyk e, pe ne pasji i 
informacji, rozsadzaj cych obowi zuj ce kanony ywotów. 

Najpe niejsze, a przy tym w wysokiej mierze artystyczne odbicie zdarze  rzeczy-
wistych w czasie trwania zjazdu odnajdujemy w „Kronice polskiej“ Galla Anonima, 
powsta ej na dworze Boles awa Krzywoustego najprawdopodobniej w latach 1113–
1116.  

Jakkolwiek za znacznie wcze niejsz , bli sz  czasowi wydarze  gnie nie skich, 
uznaje August Bielowski kronik  Dzierzwy (Miorsza, Mierzwy)22. Miorsz y  w 
Polsce na pocz tku XI wieku, przed rokiem 1035 [ ... ]. Miorsz j  si  pisania pols-
kiej kroniki. Mia  on przed sob  kronik  staro ytnych L chitów i kroniki znajdowane 
po klasztorach. Kronika L chitów obejmowa a zdarzenia z dziejów ilirodackich po-
cz wszy od Grakcha na 400 lat przed Chrystusem a  do czasów rzymskiego Traja-
na23 twierdzi Bielowski. Chocia  prawdopodobie stwo zasadno ci tego prze wiad-
czenia jest zbyt znikome eby nie mija o si  ze stanem faktycznym. 

Równie  „Kronika polska“ Wincentego Kad ubka, któr  cz sto uznaje si  za je-
den z najwa niejszych pomników literatury polskiej, podstawa kompilacyjnego 
dzie a Mierzwy, si ga po wydarzenia z czasów przedchrze cija skiej Europy, ale te
wykorzystuje opowie ci legendarne s owia skie, zgodnie z ówczesnymi za o eniami 
poszukiwania genezy dziejów narodów europejskich.  

Tak e „Kronika wielkopolska” czerpa a z rozlicznych miejscowych tekstów; 
pewnie to samo mo na powiedzie  o bardzo osobistej kronice, czy raczej pami tni-
ku, Janka z Czarnkowa. 

Wie ci o wydarzeniach przedhistorycznych zosta y cz ciowo utrwalone w dzie-
ach pisanych, ale te  w zwi zku z tym przekszta cone, przemodelowane zgodnie z 

potrzebami i upodobaniami panuj cych, w zgodzie z nowymi tendencjami, które 
twórcy uwzgl dniali (tzw. legenda uczona). I tak np. Gall Anonim opowiedzia  w 
swojej kronice o nadziemskich go ciach odwiedzaj cych Piasta (I, 13), o myszach 
króla Popiela (I, 14). Mistrz Wincenty Kad ubek wykorzystuje legendy o Kraku, 
Smoku i Wandzie. Równie  z krajem Wi lan, zw aszcza z Ty cem i Wi lic , zwi -

22 MPH 1872: 163–190, (Miersuae Chronicon). 
23 Bielowski 1850: 23–24. 
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jak sam stwierdza – Gall Anonim. Dzie em Brunona z Kwerfurtu by  w tamtych ob-
fituj cych w wi te pisma czasach ywot wi tego Wojciecha znany jako „Vita alte-
ra” oraz „ ywot pi ciu braci m czenników” („Vita quinque fratrum martyrum”). 
Równie  jemu przypisuje si  autorstwo Pasji, wykorzystywanej pó niej tak e przez 
autorów dzia aj cych poza Polsk . Dzie a Brunona to dzie a niezwyk e, pe ne pasji i 
informacji, rozsadzaj cych obowi zuj ce kanony ywotów. 

Najpe niejsze, a przy tym w wysokiej mierze artystyczne odbicie zdarze  rzeczy-
wistych w czasie trwania zjazdu odnajdujemy w „Kronice polskiej“ Galla Anonima, 
powsta ej na dworze Boles awa Krzywoustego najprawdopodobniej w latach 1113–
1116.  

Jakkolwiek za znacznie wcze niejsz , bli sz  czasowi wydarze  gnie nie skich, 
uznaje August Bielowski kronik  Dzierzwy (Miorsza, Mierzwy)22. Miorsz y  w 
Polsce na pocz tku XI wieku, przed rokiem 1035 [ ... ]. Miorsz j  si  pisania pols-
kiej kroniki. Mia  on przed sob  kronik  staro ytnych L chitów i kroniki znajdowane 
po klasztorach. Kronika L chitów obejmowa a zdarzenia z dziejów ilirodackich po-
cz wszy od Grakcha na 400 lat przed Chrystusem a  do czasów rzymskiego Traja-
na23 twierdzi Bielowski. Chocia  prawdopodobie stwo zasadno ci tego prze wiad-
czenia jest zbyt znikome eby nie mija o si  ze stanem faktycznym. 

Równie  „Kronika polska“ Wincentego Kad ubka, któr  cz sto uznaje si  za je-
den z najwa niejszych pomników literatury polskiej, podstawa kompilacyjnego 
dzie a Mierzwy, si ga po wydarzenia z czasów przedchrze cija skiej Europy, ale te
wykorzystuje opowie ci legendarne s owia skie, zgodnie z ówczesnymi za o eniami 
poszukiwania genezy dziejów narodów europejskich.  

Tak e „Kronika wielkopolska” czerpa a z rozlicznych miejscowych tekstów; 
pewnie to samo mo na powiedzie  o bardzo osobistej kronice, czy raczej pami tni-
ku, Janka z Czarnkowa. 

Wie ci o wydarzeniach przedhistorycznych zosta y cz ciowo utrwalone w dzie-
ach pisanych, ale te  w zwi zku z tym przekszta cone, przemodelowane zgodnie z 

potrzebami i upodobaniami panuj cych, w zgodzie z nowymi tendencjami, które 
twórcy uwzgl dniali (tzw. legenda uczona). I tak np. Gall Anonim opowiedzia  w 
swojej kronice o nadziemskich go ciach odwiedzaj cych Piasta (I, 13), o myszach 
króla Popiela (I, 14). Mistrz Wincenty Kad ubek wykorzystuje legendy o Kraku, 
Smoku i Wandzie. Równie  z krajem Wi lan, zw aszcza z Ty cem i Wi lic , zwi -
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za a si  opowie  oparta na szeroko ju  znanych w Europie motywach – o Walgie-
rzu i Helgundzie, a co dla literatury polskiej jest jeszcze istotniejsze – o Wis awie 
Pi knym (Wyslaus Decorus), którego posta  nadaje utworowi rodzimy charakter, 
ale równocze nie u wiadamia wprowadza istnienie typu poematu rycersko-mi osne-
go w naszej literaturze, a to dzi ki „Kronice wielkopolskiej”. Równocze nie to w tej 
w a nie kronice mo na czyta  o Lechu, protopla cie Lechitów.  

Polskie medium aevum stanowi w dokumentach i pismach literackich tylko cz
(z przyczyn historycznych) d ugotrwa ego w dziejach europejskich okresu rednio-
wiecza, jako e rozpoczyna si  w II po owie 10 wieku.  

Szeroko rozumiane relacje gatunkowe pozwalaj  umie ci  tak e kroniki polskie 
w ci gu genetycznym wytworów kultury literackiej, si gaj cych swoimi pocz tkami 
epoki odleg ej staro ytno ci, kiedy to z biegiem wieków kszta towa o si  poj cie 
historii jako takiej 

Ró ne plemiona europejskie jako podstaw  samo wiadomo ci i prze ywania 
jedno ci nios y z sob  na nowo zdobywane tereny ustne podania o znakomitych czy-
nach przekazywanych imiennie z pokolenia na pokolenie bohaterów, których szeregi 
wzbogaca y si  w miar  up ywu czasu, a bezustanne rozrastanie si  opowie ci pro-
wadzi o do pojawienia si , a nawet dominacji – elementu fikcyjnego, dzie  epickich, 
np. rycerskich lub romansowych jak cho by „Pie  o Rolandzie,” „O rycerzach 
okr g ego sto u” lub o „Tristanie i Izoldzie,” czy te  innych motywów, zanikaj cych
z biegiem czasu opowie ci, w mniejszym lub wi kszym stopniu wykorzystanych 
pó niej w kronikach z regu y tam, gdzie autor odczuwa  niedostatek faktów: [...] et 
aliqua ex narratione seniorum Polenie, quibus actus illi bellici, et gesta temporum 
non ignota fuerunt [...] scribere incepi24 oznajmia autor kroniki wielkopolskiej. Po-
dobne nastawienia i tendencje ujawniaj  si  przy lekturze licznych tekstów powsta-
ych na terenach polskich. 

Niezale nie od tego, czy mo na mówi  o Polsce przed-Mieszkowej jako o 
wzgl dnie ustabilizowanej organizacji plemiennej, mieszka cy terenów, na których 
ten system powstawa  wyra ali z wszelk  pewno ci  swoje spostrze enia, idee, 
prze ywanie otaczaj cego wiata – oralnie. Próba ukierunkowanej interpretacji tego, 
co zosta o utrwalone na pi mie owocuje ujawnianiem tropów przedpi miennej twór-
czo ci ustnej, w pewnym rozumieniu tego s owa – spetryfikowanej w nast pstwie 
wbudowania jej w wi ksze ca o ci, a maj cej okre lone, zgodne z wol  autorów za-
stosowanie w tekstach pisanych. W d eniu do ujawnienia tej twórczo ci, przybli e-
nia jej struktur, zawarto ci tre ciowej i ideowej pomocne s  osi gni cia religioznaw-
stwa i nowatorskie metody rekonstrukcji tekstów, tak e tych o proweniencji religij-
no-kultowej. 

Micha owska wyra a pogl d, e najdawniejsza twórczo  s owna plemion maj -
cych sta  si  zal kiem narodu polskiego przybiera a posta  pie ni, recytatywu b d
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24 MPH 1970: 4 (Chronica Poloniae Maioris).  
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opowiadania. W pie ni i recytatywie istotn  rol  odgrywa a melodia.25 Mo na wi c
przyj , e pocz tków twórczo ci oralnej nale a oby si  szuka  ju  w twórczo ci
grup rodowych czy plemiennych; wi kszego znaczenia nabra a ona w okresie for-
mowania si  najwcze niejszego pa stwa gnie nie skiego, jeszcze przed jego poja-
wieniem si  na forum europejskim. Nie bez znaczenia dla jej przetrwania by y [...] 
ró nego rodzaju zapisy mnemotechniczne, o czym wiadczy wzmianka z „Apologii 
mnicha Chabra” z pocz tku X wieku, o tym, e w czasach poga skich umiano 

e r t a m i  i  r e z a m i  t a a c h u  i  g a d a a c h u ,  czyli kreskami i naci ciami 
czyta  i wieszczy 26. Nie znaczy to oczywi cie, e powszechna by a umiej tno  ich 
odczytywania. 

Roczniki, ywoty wi tych, kroniki, tak e poematy rycersko-mi osne to rodzaje 
literatury, których wzory przenikn y na tereny polskie jako dorobek kultury za-
chodniej. Jednak z natury rzeczy równie  one nak ada y si  na powstaj ce od wie-
ków t o dorobku polskiego w tej dziedzinie i z jego materii czerpa y. Specyfika ta-
kiego procesu pozostaje w ca kowitej zgodzie z naturalnym trybem tego rodzaju od-
dzia ywa  wzajemnych, a wi c róde  rodzimych polskiej literatury redniowiecznej 
nie nale y pomija  czy nie dostrzega  ich. 

Kusz ce staje si  wi c w tym momencie zastanowienie si  nad powracaj cym
raz po raz problemem starodawno ci pierwszego napisanego w j zyku polskim 
utworu poetyckiego o uznanych walorach artystycznych – „Bogurodzicy”. 

Warto by oby zatem wróci  do pogl du g oszonego kiedy  przez Brücknera, pi-
sz cego kiedy  w zwi zku z „Bogurodzic ”: Pie  religijna powstaje i szerzy si  ja-
ko ludowa27. Brückner za pierwszy lad jej istnienia uznaje zapis latopisa halicko-
wo y skiego, jakoby Polacy piewali Kierleš w bitwie pod Jaros awiem w 1249. 
„[ ] . o , -

.”28 Wed ug Teresy Micha owskiej: Domy lamy si , e yj cy (jak d ugo?) w 
ustnym przekazie utwór, zgodnie z prawid ami poezji oralnej, ulega  zmianom i 
przekszta ceniom, zanim jego dwie, ró ni ce si  mi dzy sob  wersje zosta y utrwalo-
ne w pi mie na pocz tku XV wieku.29

Na pytanie, jak d ugo to mog o trwa , znajdujemy prób  odpowiedzi, przybli a-
j c  zagadnienie rozwoju tego typu utworów, w opracowaniu Jerzego Woroncza-
ka.30 Wskazuje on na fakt, e w pierwszych wiekach chrze cija stwa ludno  ro-
ma ska rozumia a aci skie teksty liturgiczne, a nawet dawa a celebransowi krótkie 
odpowiedzi w czasie mszy, w czasie za  procesji powtarza a litanijnie Kyrie eleison 
dowoln  ilo  razy, doznaj c satysfakcjonuj cych prze y  religijnych, nawet gdy z 

25 Micha owska 1977: 53–56. 
26 Gieysztor 1985: 242. 
27 Brückner 1923: 20. 
28  1962: 803 (6757).  
29 Micha owska 1987: 278. 
30 Woronczak 1962. 
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biegiem czasu piewy przej  nieomal w ca o ci kler. Na gruncie germa skim ze 
wzgl du na zdecydowan  odmienno  j zyka nie by o mo liwe osi gni cie takiego 
wspó dzia ania wiernych z duchowie stwem w trakcie liturgii; przyj o si  tylko 
Kyrie eleison i to wy piewywane w ró nych sytuacjach, nawet np. w czasie przep -
dzania byd a. „Cz ste, mechaniczne u ywanie obcoj zycznego zwrotu prowadzi o
do jego deformacji: np. Kirleise, Kirioleis; czeskie krleš, czy polskie, ju  wspomnia-
ne – kierleš.”31

Stopniowo, nie rezygnuj c z utrwalonej powszechnie greckiej aklamacji, tworzo-
no krótkie teksty narodowe, co w j zyku polskim zaowocowa o, zapewne po licz-
nych próbach poetyckim ukszta towaniem „Bogurodzicy“ ju  jako pie ni w swojej 
istocie religijnej, chrze cija skiej. Dla prowadzonych rozwa a  istotne s  jedynie 
dwie pierwsze strofy, najstarsze, archaiczne, jak si  je cz sto okre la. Spore zamie-
szanie, dotycz ce czasu powstania pie ni, wi e si  z jej pierwodrukiem przy statu-
cie Jana askiego z 1506 roku, z przyczyny podanej tam informacji, e pie  jest 
manibus et oraculo sancti Adalberti scripta, która da a pocz tek tradycji o autor-
stwie w. Wojciecha. Jeszcze w XIX wieku powstawa y rozprawy, jak cho by
„Boga Rodzica. Untersuchungen über das dem hl. Adalbert zugeschriebene älteste 
polnische Marienlied”.32

Dociekania i analizy j zykoznawcze, bior c pod uwag  nieuchronne zniekszta -
cenia j zyka utworu przez kopistów w miar  powtarzania si  czynno ci kopiowania, 
ale te  w nast pstwie naturalnych przemian j zykowych, czyni cych teksty wci
bardziej niezrozumia ymi, wskazuj  na ró ne czasy powstania pie ni. Woronczak 
sugeruje wiek trzynasty, nawet jego pierwsz  po ow  (przed wspomnianym ju  ro-
kiem 1249), do czego przychyla si  Urba czyk, jakkolwiek jest sk onny przyj
wiek czternasty jako dat  powstania tekstu; jednak Lehr-Sp awi ski umieszcza 
okres kszta towania si  utworu w wieku dwunastym, za  Ostrowska – nawet w jede-
nastym wieku, z którego to stanowiska w pó niejszym okresie wycofa a si 33.

Pogl dy badaczy przemawiaj ce za takim czy innym czasem powstania „Bogu-
rodzicy” omawia Jerzy Starnawski. Usi owano dowie , e „Bogurodzica” jest ró-
wie nic  bulli papie a Innocentego II dla arcybiskupstwa gnie nie skiego, a wi c
tekstu z 1136 r., (Tadeusz Lehr-Sp awi ski), co jest do udowodnienia trudne wobec 
braku zda  polskich w wymienionej bulli (s  tylko nazwy i nazwiska). Wysuwano hi-
potez , e „Bogurodzica” jest jeszcze starsza ni  „Bulla” (Ewa Ostrowska); dowo-
dzono tak e, e niepodwa alnych przes anek, nakazuj cych traktowa  „Bogurodzi-
c ” jako utwór starszy od Kaza wi tokrzskich brak (Stanis aw Urba czyk).34

I nie s  to, cznie z przytoczonym wcze niej pogl dem Brücknera, w pewnym 
rozumieniu twierdzenia ca kiem bezzasadne; zw aszcza e sama idea utworu wska-

31 Op. cit.: 9–11. 
32 Bipler 1898. 
33 Wed ug: Micha owska 2002: 280. 
34 Starnawski 1992: 66. 
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wiek czternasty jako dat  powstania tekstu; jednak Lehr-Sp awi ski umieszcza 
okres kszta towania si  utworu w wieku dwunastym, za  Ostrowska – nawet w jede-
nastym wieku, z którego to stanowiska w pó niejszym okresie wycofa a si 33.

Pogl dy badaczy przemawiaj ce za takim czy innym czasem powstania „Bogu-
rodzicy” omawia Jerzy Starnawski. Usi owano dowie , e „Bogurodzica” jest ró-
wie nic  bulli papie a Innocentego II dla arcybiskupstwa gnie nie skiego, a wi c
tekstu z 1136 r., (Tadeusz Lehr-Sp awi ski), co jest do udowodnienia trudne wobec 
braku zda  polskich w wymienionej bulli (s  tylko nazwy i nazwiska). Wysuwano hi-
potez , e „Bogurodzica” jest jeszcze starsza ni  „Bulla” (Ewa Ostrowska); dowo-
dzono tak e, e niepodwa alnych przes anek, nakazuj cych traktowa  „Bogurodzi-
c ” jako utwór starszy od Kaza wi tokrzskich brak (Stanis aw Urba czyk).34

I nie s  to, cznie z przytoczonym wcze niej pogl dem Brücknera, w pewnym 
rozumieniu twierdzenia ca kiem bezzasadne; zw aszcza e sama idea utworu wska-

31 Op. cit.: 9–11. 
32 Bipler 1898. 
33 Wed ug: Micha owska 2002: 280. 
34 Starnawski 1992: 66. 
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biegiem czasu piewy przej  nieomal w ca o ci kler. Na gruncie germa skim ze 
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wspó dzia ania wiernych z duchowie stwem w trakcie liturgii; przyj o si  tylko 
Kyrie eleison i to wy piewywane w ró nych sytuacjach, nawet np. w czasie przep -
dzania byd a. „Cz ste, mechaniczne u ywanie obcoj zycznego zwrotu prowadzi o
do jego deformacji: np. Kirleise, Kirioleis; czeskie krleš, czy polskie, ju  wspomnia-
ne – kierleš.”31

Stopniowo, nie rezygnuj c z utrwalonej powszechnie greckiej aklamacji, tworzo-
no krótkie teksty narodowe, co w j zyku polskim zaowocowa o, zapewne po licz-
nych próbach poetyckim ukszta towaniem „Bogurodzicy“ ju  jako pie ni w swojej 
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szanie, dotycz ce czasu powstania pie ni, wi e si  z jej pierwodrukiem przy statu-
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manibus et oraculo sancti Adalberti scripta, która da a pocz tek tradycji o autor-
stwie w. Wojciecha. Jeszcze w XIX wieku powstawa y rozprawy, jak cho by
„Boga Rodzica. Untersuchungen über das dem hl. Adalbert zugeschriebene älteste 
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zuje na przej cie dawno ukszta towanej w tradycji ko cielnej koncepcji teologicznej. 
Zapisa  j  Brunon z Kwerfurtu w „Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris 
vita altera”. miertelnie chore niemowl  z o yli rodzice na o tarzu Matki Chrystusa 
by uzyska  cud uzdrowienia. Bona angelorum imperatrix augusta, perpetua, virgo, 
sic in se clamantium ad Deum portat hominum vota, dum negare nescit corde peten-
tibus, dum de celo fert egris mortalibus, [...]35, by zapewni  prosz cym [...] na wie-
cie zbo ny pobyt / Po ywocie rajski przebyt (tak zbie nie brzmi fragment tekstu 
pó niejszej polskiej „Bogurodzicy”). Uratowany w dzieci stwie, a po latach pono-
sz cy mier  m cze sk  otrzyma wi ty Brunon jedno i drugie. 

Pierwociny, mog  si ga  nader odleg ej przesz o ci; to jeszcze jeden dowód na 
rodzime pod o e niektórych dzie  literackich. Za  koncepcja roli Matki Bo ej jako 
po redniczki mi dzy lud mi i Chrystusem-Bogiem ma odleg y i znacz cy dla niniej-
szych rozwa a  rodowód. Daje bowiem wiadectwo mo liwo ci przetrwania prasta-
rych idei, do których raz po raz odwo uj  si  autorzy coraz to nowych tekstów, na-
daj c im przekszta caj cy si  z wolna kszta t j zykowy. Sama za  koncepcja ofiary 
sk adanej bogom (wspomniane zadeklarowanie losu niemowl cia – przysz ego wi -
tego) w celu pozyskania ich przychylno ci nie by a niczym zaskakuj cym dla neo-
chrze cijan; a przyznanie sczególniejszej roli kobiecie mo na by wywie  jeszcze z 
doby matriarchatu jako nader odleg ej w czasie fazy rozwoju spo ecze stw pierwot-
nych. Tym to bardziej uzasadnione, e Pras owianie we wczesnej epoce elaza ule-
gali silnym wp ywom celtyckim, sk d zapo yczyli kult Matki-Ziemi, której wyobra-
enie daj  pos gi m.in. bogini Epony, przedstawianej niekiedy z dzieckiem u piersi, 

podobnie zreszt  jak inne liczne celtyckie boginie-matrony.36

Z przytoczonymi wy ej wywodami G ssowskiego zdaj  si  korespondowa  wia-
domo ci o kulcie egipskiej bogini Izydy, ma onki Ozyrysa, któr  czczono na ca ym
prawie oszarze Imperium Rzymskiego od pocz tku ery chrze cija skiej po wiek V, 
jako opiekunk  kobiet i ich powiernic . W nast pstwie podbojów Aleksandra Wiel-
kiego kultura helle ska obj a ogromne obszary, tak e Bliskiego Wschodu, sk d
rozpowszechni y si  misteria, daj ce ich uczestnikom prze ycia o niebywa ej sile. 
Egipska Izyda mia a liczne pos gi, wznoszono liczne jej wi tynie: Nazywano j
m.in. matk  Bo  i Królow  Mórz. Rze by i wizerunki malarskie przedstawia y j
zawsze z dzieci tkiem Horusem na kolanach, z obliczem pe nym s odyczy, zadumy, i 
macierzy skiej czu o ci.37

Z tamtej odleg ej epoki wywodzi si  równie  zwyczaj zdobienia wizerunku 
yczliwej bogini w bogate suknie i klejnoty. Dzi ki naturalnej kontynuacji jej 

wizerunki sta y si  z czasem Madonnami z Dzieci tkiem, co bowiem by o w niej 
arcyludzkie i ponadczasowe nie mog o zgin .38

35 Brunnonis, Sancti Adalberti Episcopi et martyris, w: MPH 1960: 190.
36 Za: G ssowski 1987. 
37 Kosidowski 1988: 772. 
38 Op. cit.: 723. 

Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne 233 

zuje na przej cie dawno ukszta towanej w tradycji ko cielnej koncepcji teologicznej. 
Zapisa  j  Brunon z Kwerfurtu w „Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris 
vita altera”. miertelnie chore niemowl  z o yli rodzice na o tarzu Matki Chrystusa 
by uzyska  cud uzdrowienia. Bona angelorum imperatrix augusta, perpetua, virgo, 
sic in se clamantium ad Deum portat hominum vota, dum negare nescit corde peten-
tibus, dum de celo fert egris mortalibus, [...]35, by zapewni  prosz cym [...] na wie-
cie zbo ny pobyt / Po ywocie rajski przebyt (tak zbie nie brzmi fragment tekstu 
pó niejszej polskiej „Bogurodzicy”). Uratowany w dzieci stwie, a po latach pono-
sz cy mier  m cze sk  otrzyma wi ty Brunon jedno i drugie. 

Pierwociny, mog  si ga  nader odleg ej przesz o ci; to jeszcze jeden dowód na 
rodzime pod o e niektórych dzie  literackich. Za  koncepcja roli Matki Bo ej jako 
po redniczki mi dzy lud mi i Chrystusem-Bogiem ma odleg y i znacz cy dla niniej-
szych rozwa a  rodowód. Daje bowiem wiadectwo mo liwo ci przetrwania prasta-
rych idei, do których raz po raz odwo uj  si  autorzy coraz to nowych tekstów, na-
daj c im przekszta caj cy si  z wolna kszta t j zykowy. Sama za  koncepcja ofiary 
sk adanej bogom (wspomniane zadeklarowanie losu niemowl cia – przysz ego wi -
tego) w celu pozyskania ich przychylno ci nie by a niczym zaskakuj cym dla neo-
chrze cijan; a przyznanie sczególniejszej roli kobiecie mo na by wywie  jeszcze z 
doby matriarchatu jako nader odleg ej w czasie fazy rozwoju spo ecze stw pierwot-
nych. Tym to bardziej uzasadnione, e Pras owianie we wczesnej epoce elaza ule-
gali silnym wp ywom celtyckim, sk d zapo yczyli kult Matki-Ziemi, której wyobra-
enie daj  pos gi m.in. bogini Epony, przedstawianej niekiedy z dzieckiem u piersi, 

podobnie zreszt  jak inne liczne celtyckie boginie-matrony.36

Z przytoczonymi wy ej wywodami G ssowskiego zdaj  si  korespondowa  wia-
domo ci o kulcie egipskiej bogini Izydy, ma onki Ozyrysa, któr  czczono na ca ym
prawie oszarze Imperium Rzymskiego od pocz tku ery chrze cija skiej po wiek V, 
jako opiekunk  kobiet i ich powiernic . W nast pstwie podbojów Aleksandra Wiel-
kiego kultura helle ska obj a ogromne obszary, tak e Bliskiego Wschodu, sk d
rozpowszechni y si  misteria, daj ce ich uczestnikom prze ycia o niebywa ej sile. 
Egipska Izyda mia a liczne pos gi, wznoszono liczne jej wi tynie: Nazywano j
m.in. matk  Bo  i Królow  Mórz. Rze by i wizerunki malarskie przedstawia y j
zawsze z dzieci tkiem Horusem na kolanach, z obliczem pe nym s odyczy, zadumy, i 
macierzy skiej czu o ci.37

Z tamtej odleg ej epoki wywodzi si  równie  zwyczaj zdobienia wizerunku 
yczliwej bogini w bogate suknie i klejnoty. Dzi ki naturalnej kontynuacji jej 

wizerunki sta y si  z czasem Madonnami z Dzieci tkiem, co bowiem by o w niej 
arcyludzkie i ponadczasowe nie mog o zgin .38

35 Brunnonis, Sancti Adalberti Episcopi et martyris, w: MPH 1960: 190.
36 Za: G ssowski 1987. 
37 Kosidowski 1988: 772. 
38 Op. cit.: 723. 

Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne 233 

zuje na przej cie dawno ukszta towanej w tradycji ko cielnej koncepcji teologicznej. 
Zapisa  j  Brunon z Kwerfurtu w „Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris 
vita altera”. miertelnie chore niemowl  z o yli rodzice na o tarzu Matki Chrystusa 
by uzyska  cud uzdrowienia. Bona angelorum imperatrix augusta, perpetua, virgo, 
sic in se clamantium ad Deum portat hominum vota, dum negare nescit corde peten-
tibus, dum de celo fert egris mortalibus, [...]35, by zapewni  prosz cym [...] na wie-
cie zbo ny pobyt / Po ywocie rajski przebyt (tak zbie nie brzmi fragment tekstu 
pó niejszej polskiej „Bogurodzicy”). Uratowany w dzieci stwie, a po latach pono-
sz cy mier  m cze sk  otrzyma wi ty Brunon jedno i drugie. 

Pierwociny, mog  si ga  nader odleg ej przesz o ci; to jeszcze jeden dowód na 
rodzime pod o e niektórych dzie  literackich. Za  koncepcja roli Matki Bo ej jako 
po redniczki mi dzy lud mi i Chrystusem-Bogiem ma odleg y i znacz cy dla niniej-
szych rozwa a  rodowód. Daje bowiem wiadectwo mo liwo ci przetrwania prasta-
rych idei, do których raz po raz odwo uj  si  autorzy coraz to nowych tekstów, na-
daj c im przekszta caj cy si  z wolna kszta t j zykowy. Sama za  koncepcja ofiary 
sk adanej bogom (wspomniane zadeklarowanie losu niemowl cia – przysz ego wi -
tego) w celu pozyskania ich przychylno ci nie by a niczym zaskakuj cym dla neo-
chrze cijan; a przyznanie sczególniejszej roli kobiecie mo na by wywie  jeszcze z 
doby matriarchatu jako nader odleg ej w czasie fazy rozwoju spo ecze stw pierwot-
nych. Tym to bardziej uzasadnione, e Pras owianie we wczesnej epoce elaza ule-
gali silnym wp ywom celtyckim, sk d zapo yczyli kult Matki-Ziemi, której wyobra-
enie daj  pos gi m.in. bogini Epony, przedstawianej niekiedy z dzieckiem u piersi, 

podobnie zreszt  jak inne liczne celtyckie boginie-matrony.36

Z przytoczonymi wy ej wywodami G ssowskiego zdaj  si  korespondowa  wia-
domo ci o kulcie egipskiej bogini Izydy, ma onki Ozyrysa, któr  czczono na ca ym
prawie oszarze Imperium Rzymskiego od pocz tku ery chrze cija skiej po wiek V, 
jako opiekunk  kobiet i ich powiernic . W nast pstwie podbojów Aleksandra Wiel-
kiego kultura helle ska obj a ogromne obszary, tak e Bliskiego Wschodu, sk d
rozpowszechni y si  misteria, daj ce ich uczestnikom prze ycia o niebywa ej sile. 
Egipska Izyda mia a liczne pos gi, wznoszono liczne jej wi tynie: Nazywano j
m.in. matk  Bo  i Królow  Mórz. Rze by i wizerunki malarskie przedstawia y j
zawsze z dzieci tkiem Horusem na kolanach, z obliczem pe nym s odyczy, zadumy, i 
macierzy skiej czu o ci.37

Z tamtej odleg ej epoki wywodzi si  równie  zwyczaj zdobienia wizerunku 
yczliwej bogini w bogate suknie i klejnoty. Dzi ki naturalnej kontynuacji jej 

wizerunki sta y si  z czasem Madonnami z Dzieci tkiem, co bowiem by o w niej 
arcyludzkie i ponadczasowe nie mog o zgin .38

35 Brunnonis, Sancti Adalberti Episcopi et martyris, w: MPH 1960: 190.
36 Za: G ssowski 1987. 
37 Kosidowski 1988: 772. 
38 Op. cit.: 723. 

Najwcze niejsze polskie teksty redniowieczne 233 

zuje na przej cie dawno ukszta towanej w tradycji ko cielnej koncepcji teologicznej. 
Zapisa  j  Brunon z Kwerfurtu w „Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris 
vita altera”. miertelnie chore niemowl  z o yli rodzice na o tarzu Matki Chrystusa 
by uzyska  cud uzdrowienia. Bona angelorum imperatrix augusta, perpetua, virgo, 
sic in se clamantium ad Deum portat hominum vota, dum negare nescit corde peten-
tibus, dum de celo fert egris mortalibus, [...]35, by zapewni  prosz cym [...] na wie-
cie zbo ny pobyt / Po ywocie rajski przebyt (tak zbie nie brzmi fragment tekstu 
pó niejszej polskiej „Bogurodzicy”). Uratowany w dzieci stwie, a po latach pono-
sz cy mier  m cze sk  otrzyma wi ty Brunon jedno i drugie. 

Pierwociny, mog  si ga  nader odleg ej przesz o ci; to jeszcze jeden dowód na 
rodzime pod o e niektórych dzie  literackich. Za  koncepcja roli Matki Bo ej jako 
po redniczki mi dzy lud mi i Chrystusem-Bogiem ma odleg y i znacz cy dla niniej-
szych rozwa a  rodowód. Daje bowiem wiadectwo mo liwo ci przetrwania prasta-
rych idei, do których raz po raz odwo uj  si  autorzy coraz to nowych tekstów, na-
daj c im przekszta caj cy si  z wolna kszta t j zykowy. Sama za  koncepcja ofiary 
sk adanej bogom (wspomniane zadeklarowanie losu niemowl cia – przysz ego wi -
tego) w celu pozyskania ich przychylno ci nie by a niczym zaskakuj cym dla neo-
chrze cijan; a przyznanie sczególniejszej roli kobiecie mo na by wywie  jeszcze z 
doby matriarchatu jako nader odleg ej w czasie fazy rozwoju spo ecze stw pierwot-
nych. Tym to bardziej uzasadnione, e Pras owianie we wczesnej epoce elaza ule-
gali silnym wp ywom celtyckim, sk d zapo yczyli kult Matki-Ziemi, której wyobra-
enie daj  pos gi m.in. bogini Epony, przedstawianej niekiedy z dzieckiem u piersi, 

podobnie zreszt  jak inne liczne celtyckie boginie-matrony.36

Z przytoczonymi wy ej wywodami G ssowskiego zdaj  si  korespondowa  wia-
domo ci o kulcie egipskiej bogini Izydy, ma onki Ozyrysa, któr  czczono na ca ym
prawie oszarze Imperium Rzymskiego od pocz tku ery chrze cija skiej po wiek V, 
jako opiekunk  kobiet i ich powiernic . W nast pstwie podbojów Aleksandra Wiel-
kiego kultura helle ska obj a ogromne obszary, tak e Bliskiego Wschodu, sk d
rozpowszechni y si  misteria, daj ce ich uczestnikom prze ycia o niebywa ej sile. 
Egipska Izyda mia a liczne pos gi, wznoszono liczne jej wi tynie: Nazywano j
m.in. matk  Bo  i Królow  Mórz. Rze by i wizerunki malarskie przedstawia y j
zawsze z dzieci tkiem Horusem na kolanach, z obliczem pe nym s odyczy, zadumy, i 
macierzy skiej czu o ci.37

Z tamtej odleg ej epoki wywodzi si  równie  zwyczaj zdobienia wizerunku 
yczliwej bogini w bogate suknie i klejnoty. Dzi ki naturalnej kontynuacji jej 

wizerunki sta y si  z czasem Madonnami z Dzieci tkiem, co bowiem by o w niej 
arcyludzkie i ponadczasowe nie mog o zgin .38

35 Brunnonis, Sancti Adalberti Episcopi et martyris, w: MPH 1960: 190.
36 Za: G ssowski 1987. 
37 Kosidowski 1988: 772. 
38 Op. cit.: 723. 
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By aby wi c „Bogurodzica” polskoj zycznym echem prastarego kultu nieobcego 
równie  protoplastom plemion s owia skich, w ród nich – prapolskich. Wraz z prze-
nikaniem idei chrze cija skich nabra a ta pie  (po rednio) chrze cija skiego sensu. 

Mo liwe by oby zatem hipotetyczne przyj cie za o enia, e wraz z przekszta ca-
niem si  wizerunku staro ytnej bogini ulega y stopniowemu przekszta ceniu kiero-
wane do niej teksty-modlitwy której ostateczny kszta t nada  jej wiadomie poeta o 
chrze cija skim wiatopogl dzie. Wymowne równie  jest to e nie odnaleziono a-
ci skiego prototekstu pie ni, co w przypadku innych wczesno redniowiecznych 
pie ni religijnych mia o miejsce, co wskazuje na to, e s  one t umaczeniami hym-
nów aci skich. 

Brücknerowskie zatem twierdzenie e Bogurodzica by a piewana przez lud 
zawsze i wsz dzie nabiera g bszego znaczenia. Za  czas powstania utworu daje si
przesun  w odleglejsz  jeszcze przesz o .

Polska literatura okresu redniowiecza poddana przemy lanemu ogl dowi zdaje 
si  by  bardziej z o ona, rozmaita, bogatsza w tre ci, rodzaje i gatunki ni  by to 
mog o wynika  ze zdawkowego jedynie wyliczenia zabytków. Odkrywa ona obszary 
odwiecznej kultury rodzimej, daj c równocze nie czytelnikowi poczucie wi zi z do-
robkiem intelektualnym Europy, za  obszar twórczo ci przedpi miennej daje si  za-
rysowa  do  wyra nie, tym bardziej e we wspó czesnych jej przetrwalnikach, 
jakie stanowi  formy pie ni i opowie ci folklorystycznych mo na odnale  jej pozo-
sta o ci w ró nym stopniu po wiadczone.  

Roczniki wiadcz  o przedchrze cija skiej przesz o ci pras owia skiej po red-
nio. Je li wi c czytamy w tak zwanym „Roczniku Jordana i Gaudentego”: 966 Mys-
co dux Polonie baptisatur, to oczywi cie wiadomo oraz ujawniaj  si  ró ne z tym 
faktem zwi zane okoliczno ci, e dotychczas by  poganinem, oraz inne zwi zane z 
tym faktem okoliczno ci. ywoty wi tych ods aniaj  jako godne pot pienia dzia a-
nia i zachowania spo eczne, postawy yciowe, b d ce konsekwencj  przetrwania 
wielowiekowej egzystencji w okre lonych uk adach i odpowiadaj cej im wizji rze-
czywisto ci, tylko stopniowo poddaj cej si  przekszta ceniom. Za  twórcy kronik 
celowo, w sposób ka dorazowo przemy lany, wykorzystywali pras owia skie dzieje 
w swoich tekstach. Towarzysz ce wczesnym etapom kszta towania si  pa stwa Po-
lan teksty obcych autorów dope niaj  i obja niaj  w istotny sposób obraz polsko-s o-
wia skiej przesz o ci.

Wy aniaj cy si  z ró norodno ci zapisów obszar wzajemnego oddzia ywania na 
siebie kultury zachodnioeuropejskiej i pras owia skiej mo e stanowi  pod o e wie-
lorakiej staysfakcji intelektualnej, ale te  punkt wyj cia do dalej id cych ustale .

B i b l i o g r a f i a

Bielowski 1850: A. Bielowski, Wst p krytyczny do dziejów Polski, Warszawa 
Bipler 1898: F. Bipler, Boga Rodzica. Untersuchungen über das dem hl. Adalbert 

zugeschriebene älteste polnische Marienlied, Bransberg  
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R e s ü m e e  

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 hin-
zuweisen.  
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