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Jest ten obyczaj / iż ci co Księgi a pisma jakie ludziem potrzebne
wydawają /
tedy taką pracę swą / komu takiemu Dedykują / którego rozumieją być
tej powagi / pod któregoby Imieniem pisanie które czynią było ludziem
wziętsze / i przyjemniejsze / i któryby mógł być takim rzeczam / które piszą
/ powodem i obroną.
Ł. Andrysowic, Epistola dedicatoria, [w:] B. Groicki,
Artykuły prawa majdeburskiego, 1559
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Przywoływany przez Łazarza Andrysowica zwyczaj dedykowania ksiąg sięga starożytności. Homo faber zwykł ofiarowywać dzieła swoich rąk, swoje wyczyny i osiągnięcia
osobom, które uznał za godnych adresatów owego aktu. Tak jest po dziś dzień, o czym
można się przekonać, obserwując zachowanie sportowców, ich reakcje po odniesionym
zwycięstwie. Wystarczy zwykły gest, na przykład uniesiona ręka czy gest kołysania,
by komentator sportowy bezbłędnie go „odczytał”, zinterpretował jako znak dedykowania komuś (żonie, dziecku, zmarłemu ojcu) sukcesu. Wystarczy wreszcie otworzyć
książkę na pierwszej przedtytułowej stronie. Zobaczymy na niej takie oto inskrypcje –
materialne ślady realizacji aktu dedykowania, poświęcenia komuś utworu:
Juliuszowi
P. Huelle, Weiser Dawidek, Londyn 1992.
Rodzicom
B. Żyłko, Michaił Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury, Gdańsk 1994.
Dla Juranda i naszych synów
Michała, Adasia i Janka
M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie,
Kraków 2000.
Pamięci Marii Renaty Mayenowej
inicjatorki polskich badań nad tekstem
T. Dobrzyńska, Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów, Kraków 2003.
Ewelinie
M. Soból, Mojry, Warszawa 2005.
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Żonie Elżbiecie, Córkom Annie i Dominice
z głęboką wdzięcznością
M. Stanisz, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry
z czytelnikiem, Kraków 2007.
Pamięci Taty i Babci Joanny
K. Data, Struktura dialogu we współczesnej polszczyźnie mówionej, Kraków 2011.
Dla Ani, Jacka, Łukasza i Szczepana
– z przyjaźnią
W. Szostak, Dumanowski, Warszawa 2011.
Marcie, dziękując za wspólną podróż
M. Gutowska-Adamczyk, Podróż do miasta świateł. Róża z Wolskich, Warszawa
2012.

Przytoczyłam wybrane przykłady dedykacji drukowanych, trwale związanych z określonym tytułem. Ale są przecież dedykacje rękopiśmienne, występujące w konkretnym
egzemplarzu książki, wpisywane podczas wieczorów autorskich i spotkań z czytelnikami nie tylko przez autorów, ale i „współ-autorów”: tłumaczy, ilustratorów, wydawców,
niekiedy samych bohaterów na przykład reportaży czy wywiadów rzek.
Natomiast gdy otworzymy dawną książkę, rękopiśmienny lub drukowany kodeks,
naszą uwagę przyciągnie rozbudowany, liczący kilka, a nawet kilkanaście kart utwór
dedykacyjny, wpisany w bardzo niekiedy bogatą ramę wydawniczą. Owe dedykacje
wyróżniają się kształtem graficzno-typograficznym, czcionką, inną z reguły niż ta,
którą złożono tekst dzieła. Czcionka o różnym kroju i stopniu występuje też w samym
utworze dedykacyjnym. Uwagę dzisiejszego odbiorcy szesnasto- i siedemnastowiecznych dedykacji przyciąga również interpunkcja, i to nie tyle za sprawą odmiennych
znaków (ostatecznie ukośnikiem posługujemy się i dzisiaj, a informacja, że stanowi on
odpowiednik przecinka, jest na ogół wystarczająca), ile z powodu odmiennej zasady
rządzącej użyciem znaków przestankowych. Analizie tych właśnie, graficzno-typograficznych i interpunkcyjnych składników tekstów dedykacyjnych w dawnej książce
jest poświęcone niniejsze studium.
Tak zakrojone badania nad dedykacjami z XVI i XVII w. sytuują się na pograniczu
trzech dziedzin wiedzy humanistycznej: historii literatury (czy szerzej piśmiennictwa),
bibliologii i językoznawstwa. Nawiązuję do osiągnięć dwóch pierwszych dyscyplin,
ale za nadrzędne uznaję instrumentarium metodologiczne i terminologiczne wypracowane przez językoznawstwo, a ściślej przez lingwistykę tekstu. Przydatność
owego instrumentarium sprawdziłam w badaniach dwudziestowiecznych autobiografii „zwyczajnych”. W drugim rozdziale monografii Leksykalne nieczasownikowe
wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach (Tutak 2003) przedstawiłam
własne rozumienie kluczowych dla lingwistyki tekstu pojęć: wypowiedzi, tekstu,
metatekstu, dyskursu, powołując się na prace językoznawców polskich i rosyjskich,

Uwagi wstępne

11

zwłaszcza Jeleny W. Paduczewej. Korzystam z tych ustaleń, przenoszę je jednak na
inny typ tekstów, na inną formę wypowiedzi piśmienniczej – na dedykację.
Korpus materiałowy niniejszego opracowania obejmuje dedykacje drukowane,
towarzyszące szesnasto- i siedemnastowiecznym dziełom, które reprezentują piśmiennictwo użytkowe i artystyczne.
Moje zainteresowania dedykacją jako określoną formą wypowiedzi sięgają studiów
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ. Najpierw postrzegałam
dedykacje jako element edytorskiego wyposażenia dzieła, część składową „życia
książki”, życia zdeterminowanego społecznie i kulturowo. To wówczas stworzyłam
prywatny „tezaurus” dedykacji. Znalazły się w nim 324 przypisania zarówno drukowane, jak i rękopiśmienne, przyjmujące kształt krótkich inskrypcji i dłuższych
utworów pisanych prozą lub wierszem. Dedykacje utrzymane w konwencji listu bądź
przemowy stanowiły ok. ¼ zgromadzonego materiału. Stopniowo uzupełniałam ten
zbiór. Ponieważ interesowały mnie dawne dedykacje drukowane, kwerendę badawczą rozpoczęłam od analizy produkcji wydawniczej oficyn polskich XVI i XVII w.1
W tym celu posłużyłam się dwoma pracami. Pierwsza z nich to Polonia typographica
saeculi sedecimi: Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia2,
1

2

O ile wyodrębnienie dokumentów szesnastowiecznych jako materiału badawczego nie
budzi wątpliwości – pomyślny rozwój drukarstwa polskiego zaczął się właśnie w początkach tego wieku (por. Walczak 1995), o tyle wybór XVII stulecia wymaga uzasadnienia.
W średniopolskich przypisaniach zwracam uwagę na cechy grafii i interpunkcji, a te –
o czym przekonują badania Ireny Bajerowej i Anny Wieczorkowej (1989) oraz zespołu
kierowanego przez Danutę Ostaszewską (2002) – utrzymywały się od wieku XVI po XVII,
nie zdradzając oznak cofania się. W wyborze szesnasto- i siedemnastowiecznych dedykacji
jako materiału badawczego kierowałam się też ważnym czynnikiem pozalingwistycznym,
tj. rozwojem sztuki drukarskiej. Ów rozwój zapoczątkowany w drugiej połowie XVI w.
sięga następnego stulecia (a przynajmniej jego pierwszej połowy). Główną rolę na rynku
wydawniczym ciągle odgrywał Kraków (czy szerzej Małopolska z Rakowem, Zamościem
i Lublinem), ale oprócz tego centrum można wyróżnić sześć innych, stabilizujących swoją
pozycję ośrodków wydawniczych: Wielkopolskę z Poznaniem i Lesznem, Mazowsze
z Warszawą, Wielkie Księstwo Litewskie z Wilnem, Ziemie Ruskie z Kijowem i Lwowem,
Pomorze i Prusy z Gdańskiem, Elblągiem i Królewcem oraz Śląsk z Wrocławiem, Brzegiem
i Oleśnicą. Jak zauważają D. Ostaszewska i Mirosława Siuciak we wprowadzeniu do
Polszczyzny XVII wieku..., „dzięki oficynom wydawniczym dokonywała się normalizacja
polszczyzny pisanej, której wzorce przejmowała po części również odmiana mówiona.
Jeśli bowiem ówczesną normę rozumieć jako zwyczaj, jako zespół utrwalonych tradycją
jednolitych środków gramatycznych i leksykalnych, to twórcami takiego wzoru – języka
w użyciu – byli istotnie w tym czasie przede wszystkim drukarze, ściślej mówiąc, teksty
drukowane, jako mierniki kultury i poprawności języka literackiego” (2002: 14).
Dzieło to zostało zainicjowane przez Kazimierza Piekarskiego, który zdążył opracować
i wydać dwa zeszyty przed wybuchem II wojny światowej, zeszyty od trzeciego do dwunastego ukazały się pod redakcją Alodii Kaweckiej-Gryczowej.
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druga zaś to Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, dzieło składające się
z ośmiu jednostek bibliograficznych wydawanych od 1959 do 2001 r. Sami autorzy
opracowania we wstępie do zeszytu piątego: Wielkie Księstwo Litewskie, uznają je
za przewodnik o charakterze encyklopedyczno-słownikowym, który
[…] obejmuje wszystkie ośrodki wydawniczo-drukarskie, działające w granicach
historycznych dawnego obszaru dwójdzielnego państwa. […] Uwzględniono oprócz
ziem Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego także lenna (pruskie, inflanckie) w
okresie ich współżycia z Państwem Polskim (DDP 1959: VIII).

Jako że zabrakło w tym opracowaniu Śląska, musiałam skorzystać z dwóch innych
prac z dziejów drukarstwa staropolskiego, tj. z trzeciego tomu Historii drukarń Jerzego Samuela Bandtkiego oraz z Zarysu dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku
Bronisława Kocowskiego. Przeglądałam również dwa indeksy dedykacji w bazie
Polonica XVI w. ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie3. Bardzo
pomocna, zwłaszcza w lokalizacji bibliotek posiadających interesujące mnie dokumenty, okazała się trzecia część Bibliografii polskiej Estreichera4.
Gromadząc materiał do badań, korzystałam głównie ze zbiorów książnic krakowskich: Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Książąt Czartoryskich. W sytuacji gdy pojawiały się trudności z dotarciem do konkretnego interesującego mnie egzemplarza albo
gdy dostępny egzemplarz był zdefektowany, zwłaszcza pozbawiony kart zawierających
dedykację, sięgałam do zdigitalizowanych zasobów bibliotek polskich i zagranicznych,
zwłaszcza do zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich5. W wyszukiwaniu dokumentów pomocne okazały się bazy danych funkcjonujące w ramach
Federacji Bibliotek Cyfrowych6. Oczywiście, korzystanie z wersji online starodruku
nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu czytelnika/badacza z dokumentem, ale ma
też swoje zalety. Przede wszystkim umożliwia powiększenie dowolnego fragmentu
tekstu, co w wypadku druków niestarannych, wydanych na papierze złej jakości,
z przebitkami, bardzo pomaga w odczytaniu i zrozumieniu przekazu.
Ukształtowanie graficzno-typograficzne konkretnej formy wypowiedzi (a za taką
uznaję utwór dedykacyjny), a także sposób użycia w niej znaków przestankowych
nie stały się dotychczas przedmiotem zainteresowania lingwistów, choć badania nad
grafią i interpunkcją zabytków języka polskiego są prowadzone od dawna i przyniosły
już wiele interesujących artykułów i rozpraw. Przekonują o tym przeglądy prac na temat grafii i fonetyki dokonane przez Magdalenę Kierkowicz, Zdzisławę Krążyńską,
Tomasza Mikę, Dorotę Rojszczak (2010), Alicję Pihan-Kijasową (2010) i Mirosławę
3
4
5
6

Adres: http://bazy.wbp.krakow.pl
Adres: www.estreicher.uj.edu.pl/baza_estreichera/skany.php
Adres: www.dbc.wroc.pl.
Adres: http://fbc.pionier.net.pl
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Siuciak (2010), pomieszczone w tomie Dokument pisany w badaniach historyka języka
polskiego. Opracowania dotyczące grafii i fonetyki średniopolskiej (tj. okresu od roku
15207 do połowy XVIII w.) omówiła A. Pihan-Kijasowa. Uwzględniła ważniejsze artykuły i rozprawy, które ukazały się po roku 1965, kiedy to został wydany drugi tom
Historii języka polskiego Zenona Klemensiewicza, poświęcony dobie średniopolskiej.
Wyróżniła kilka nurtów badawczych w zakresie grafii i fonetyki średniopolskiej:
1) procesy normalizacyjne polszczyzny literackiej w zakresie fonetyki i grafii,
2) terytorialne zróżnicowanie tempa przebiegu procesów normalizacyjnych,
3) doprecyzowanie wiedzy o terytorialnych nacechowaniach różnych wariantów
polszczyzny ogólnej,
4) filologiczna rekonstrukcja na podstawie dochowanych tekstów fonetycznych właściwości dawnych dialektów,
5) specyfika graficzna i fonetyczna tekstów powstałych w różnych sferach komunikacyjnych (Pihan-Kijasowa 2010: 133).

Znamienną cechą tych opracowań jest łączenie obserwacji i ustaleń z zakresu pisowni
z problematyką fonetyczno-fonologiczną. Jak zauważyła A. Pihan-Kijasowa, nawet studia
„wychodzące od grafii i na niej w głównej mierze skupione, na ogół w tle mają zjawiska
fonetyczne czy też wręcz prowadzą do wniosków natury fonetycznej” (ibid.: 132).
Tak ukierunkowane badania nad kształtem graficznym kodeksów rękopiśmiennych
i drukowanych są uzasadnione tym, że badacze śledzą w konkretnym materiale proces
dostosowywania grafii łacińskiej do potrzeb polskiego systemu fonetyczno-fonologicznego. Według Z. Klemensiewicza (1981: 91) „wejście w orbitę kulturalnych wpływów
zachodnich rozstrzygnęło o charakterze polskiego pisma i sposobu pisania”.
Zasób liter łacińskich nie odpowiadał możliwościom i potrzebom języka polskiego.
Stąd podejmowane od samego początku w kancelariach królewskiej i kościelnych,
w skryptoriach klasztornych, a następnie w drukarniach prace nad normalizacją
pisowni, grafii odwzorowującej w sposób bardziej lub mniej doskonały właściwości
fonetyczno-fonologiczne polszczyzny.
Na stronę graficzną najstarszych samoistnych druków w języku polskim zwrócił uwagę Tomasz Lisowski w książce Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku.
Problemy wariantywności i normalizacji (2001). Scharakteryzował grafię sześciu
tekstów (Rozmowy, ktore miał krol Salomon mądry z Marchołtem 1521, Ecclesiastes
1522, Historyja o Szczęściu a o Swejwoli 1522, Księgi św. Augustyna 1522, Baltazara Opeca Żywot wszechmocnego Syna Bożego i tegoż Żywot Pana Jezu Krysta,
oba z 1522), pokazał wariantywność, ale i przejawy normalizacji tej grafii, a więc
tworzenie się podstaw nowego, średniopolskiego systemu graficznego (aktualnego
właściwie do dziś). Ów system – jak podkreślił – miał oddać w sposób możliwie
7

Za Stanisławem Urbańczykiem (Urbańczyk 1979a: 61).
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najbardziej funkcjonalny nową, średniopolską rzeczywistość fonetyczną (Lisowski
2001: 7). Zastosował za Janem Baudouinem de Courtenay pojęcie grafemu (należącego
do systemu graficznego języka) i omówił jego realizacje w postaci alografów na poziomie systemu graficznego tekstu (ibid.: 16). Oprócz alografów tekstowych wyróżnił
alografy fakultatywne, czyli warianty stylistyczne grafemu, których zasięg użycia
może być regulowany arbitralnie (alograf fakultatywny prymarny, tu m.in. należy
stosowanie wielkich i małych liter czy spacji) lub indywidualnymi upodobaniami
estetycznymi (alograf fakultatywny sekundarny, tu należy krój czcionki) (ibid.: 17).
T. Lisowski wprawdzie odnotował obecność alografów fakultatywnych, ale zrezygnował z ich opisu. Cenne w pracy jest to, że autor zwrócił uwagę na płaszczyznę
graficzną najstarszych druków w języku polskim i że połączył ją z opisem innych
płaszczyzn tekstu. Jego zdaniem
[…] grafia paleotypów jak dotąd nie doczekała się gruntownego studium historycznojęzykowego, choć od dawna wskazywano na ich znaczenie dla poznania dziejów
polszczyzny ogólnej na przełomie doby staropolskiej i średniopolskiej (ibid.: 11–12).

Autor tych słów za paleotypy uznał polskie książki wydane w oficynach krakowskich
w 1521 i 1522 r. Gdyby zgodnie z ustaleniami bibliologów przyjąć, że paleotypami
są druki wydane do końca XVI w., powyższe spostrzeżenie byłoby nadal aktualne.
Okazuje się bowiem, że uwagę badaczy przyciąga przede wszystkim graficzno-językowa strona rękopisów, o czym mogą świadczyć choćby prace zamieszczone w dwóch
ważnych tomach pokonferencyjnych, tj. Dokument pisany (Kuźmicki, Osiewicz 2010)
oraz Badania historycznojęzykowe (Dunaj, Rak 2011). Badacze dążą do odtworzenia
i opisania „zaplecza” komunikacyjnego, relacji między autorem, tekstem, kopistą (lub
kopistami) oraz ewentualnymi odbiorcami. W wypadku druków proces nadawania
i odbierania komunikatów jest bardziej skomplikowany. Według Ireny Bajerowej
[…] wynalazek druku wprowadza radykalną zmianę w ten układ [nadawczo-odbiorczy – K.T.]: oto autor nie może już być wyłącznym nadawcą swego tekstu, musi się
dzielić odpowiedzialnością (i zyskiem) z oficyną wydawniczą. Odpada – praktycznie
biorąc – możliwość całkowicie samodzielnego wyprodukowania dzieła. Tak więc
od tego momentu nadawca publicznego słowa pisanego w zasadzie już przestaje być
odrębną jednostkową indywidualnością, zaczyna być ciałem zbiorowym, zespołem
złożonym z autora i wydawców (Bajerowa 1980: 8).

Rola drukarzy w procesie wyprodukowania dzieła, nadania mu ostatecznego kształtu,
także językowego, była dostrzegana i doceniana (por. np. Kamińska 1953; Bajerowa,
Wieczorkowa 1989). To właśnie drukarzom przypisywano zasługę sprawnego i skutecznego znormalizowania polskiej ortografii. Ostatnie badania pokazały jednak, że
kształt publikowanego tekstu zależał nie tylko od drukarzy, ale również od redaktorów
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przygotowujących edycję, korektorów, zecerów (por. Lisowski 2001; Osiewicz 2012).
Niewątpliwie warto uwzględnić tę poszerzoną perspektywę badawczą w analizach
zarówno konkretnych zabytków piśmienniczych, jak i różnych typów tekstów.
Zapoczątkowane przez Stanisława Furmanika (1956) badania interpunkcji w staropolskim piśmiennictwie artystycznym były kontynuowane przez Jana Godynia
(2009a–e) i Tomasza Mikę (2009, 2012). Powstały prace traktujące o mechanizmach
przestankowania w tekstach rękopiśmiennych Kazań świętokrzyskich, Psałterza floriańskiego, pieśni pasyjnej Władysława z Gielniowa, epopei Oblężenie Jasnej Gory
Częstochowskiej i Moraliów Wacława Potockiego. Interpunkcji w tekście drukowanym
oraz porównania jej stanu w wydaniu szesnastowiecznym z wersją zmodernizowaną
dotyczy artykuł Jana Godynia z roku 1987 (przedr. w: Godyń 2009a).
Wymienieni badacze podkreślają, że wartość funkcjonalna znaków przestankowych zastosowanych w dawnym tekście różni się od wartości, którą możemy dostrzec
w tekstach współczesnych. Zalecają też daleko idącą ostrożność w podejmowanych
przez edytorów próbach „uwspółcześnienia” interpunkcji. Te cenne wskazówki
i spostrzeżenia dotyczą jednak tekstów należących do piśmiennictwa artystycznego.
Tymczasem w produkcji oficyn między XV a XVIII w. dominowało piśmiennictwo
o charakterze użytkowym8, takie jak kalendarze, poradniki, traktaty, modlitewniki,
przemowy, różne kompendia wiedzy. Zatem uwagę J. Godynia z 1996 r. dotyczącą
badań nad interpunkcją w staropolskim piśmiennictwie artystycznym należy odnieść
i do form użytkowych – owe badania „pozostają nadal zasadniczo w sferze postulatów” (2009c: 217).
W niniejszym opracowaniu refleksja teoretyczna przeplata się z analizą materiału. Kompozycja książki jest następująca. Pracę otwierają rozważania genologiczne,
które poprowadziłam dwutorowo. Pierwszy tor czy kierunek wyznaczyły obserwacje
związane z miejscami szczególnie uprzywilejowanymi w przestrzeni dawnej książki. Za takie „nasemantyzowane” pola uznałam nagłówek oraz żywą paginę, to one
bowiem zawierały informacje niezbędne przy identyfikacji danej formy wypowiedzi, przyciągały uwagę odbiorcy i sterowały nią. W tych miejscach twórcy książki
umieszczali najczęściej dwie nazwy (gatunkowe): list dedykacyjny oraz prze(d)mowa.
Również we współczesnym dyskursie humanistycznym używa się wymiennie nazw:
dedykacja, list dedykacyjny, przedmowa dedykacyjna na określenie interesującego
mnie typu tekstów. Przekonuje o tym porównanie fragmentów pracy Anny Werpachowskiej, w której autorka omawia utwór dedykacyjny towarzyszący dziełu Iacobi
Gorscii Disputationis de periodis contra se a Benedicto Herbesto (si Diis placet)
Neapolitano editae refutatio:

8

Por. zestawienia produkcji wydawniczej w hasłach osobowych DDP.

16

Uwagi wstępne
Traktat poprzedzony został listem dedykacyjnym skierowanym do biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego […].
W niezwykle kunsztownej pod względem frazeologii, pełnej wyszukanych komplementów przedmowie przedstawia Padniewskiego jako męża opatrznościowego […].
W zakończeniu dedykacji Górski raz jeszcze poleca się życzliwej opiece Padniewskiego
[…] (Werpachowska 1987: 79–81).

Drugi tor rozważań o charakterze genologicznym opiera się na kwerendzie słownikowej. W szesnasto- i siedemnastowiecznych leksykonach poszukiwałam ekwiwalentów
dedykacji/dedykacyi. Wyróżniłam cztery rzeczowniki odczasownikowe: poświącanie/
poświęcenie, ofiarowanie, przywłaszczenie i przypisanie, a następnie prześledziłam ich
funkcjonowanie w tekstach. Uwzględniłam również leżące u ich podstaw czasowniki.
Przykłady własne wsparłam dokumentacją ze Słownika polszczyzny XVI wieku.
Druga część opracowania przynosi charakterystykę ukształtowania graficzno-typograficznego przypisań oraz ich interpunkcji. W trzecim rozdziale pokazałam, w jaki
sposób zmiany parametrów czcionki, stopnia i kroju pisma wpływają na kompozycję
utworu dedykacyjnego, na jego wyraz artystyczny i znaczeniowy. Każdą taką zmianę
uznałam za relewantną w procesie komunikacji tekstowej, wydobywającą określone
warstwy czy pokłady komunikatu. W czwartym rozdziale omówiłam sposób przestankowania w szesnasto- i siedemnastowiecznych dedykacjach, przywołując dwie
szesnastowieczne wykładnie zasad przestankowania, tj. traktat Ortographiae ratio
z Interpungendi ratio Alda Manucjusza oraz fragment Gramatyki czeskiej Optáta,
Gzella i Philomathesa z komentarzem Jana Blahoslawa. Rozdział piąty stanowi podsumowanie tego etapu rozważań.
W ostatniej części pracy pokazałam różne, niekiedy dość dramatyczne losy przypisań. Pod uwagę wzięłam dedykacje towarzyszące trzem ważnym dziełom reprezentującym piśmiennictwo użytkowe (Artykuły prawa majdeburskiego Bartłomieja
Groickiego i Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego) oraz artystyczne
(Gofred abo Jeruzalem wyzwolona Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego). Na
przykładzie utworów dedykacyjnych w tych dziełach omówiłam zmiany i przekształcenia, jakim podlegały wystrój graficzno-typograficzny tekstów oraz zasób znaków
interpunkcyjnych i sposób ich użycia.
***
W trakcie gromadzenia i opracowywania materiału spotkałam się z życzliwym wsparciem i pomocą wielu ludzi nauki pracujących na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Książąt Czartoryskich.
Wszystkim składam gorące podziękowania.

część pierwsza
rozważania genologiczne

rozdział 1
dedykacja, list dedykacyjny, przedmOwa dedykacyjna
W 2003 r. ukazał się ważny dla moich przemyśleń na temat dedykacji artykuł Alberta
Gorzkowskiego, dotyczący listu dedykacyjnego Filipa Kallimacha – Buonaccorsiego,
który to list otwiera zbiór dwóch ksiąg Epigramatów, a skierowany jest do Carbona Picentiego, syna jednego z przyjaciół humanisty. Autor artykułu proponuje retoryczną lekturę
utworu dedykacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem topiki renesansowej. Zwraca
uwagę na odmienny status, odmienny charakter dedykacji staropolskiej i współczesnej,
tę pierwszą sprowadzając do funkcji dedykacyjnej listu lub prefacji dedykacyjnej:
Atrybutywna praefatio dedicativa miała strukturalnie charakter introwertywny, aż
po wiek XIX. Co więcej: […] posługiwanie się terminem „list dedykacyjny” w odniesieniu do nazewnictwa istniejącego w teorii XVI-wiecznej sztuki epistolarnej jest
swoistym nadużyciem: Jan Ursinus w Modus epistolandi nigdzie nie posługuje się terminem epistola dedicatoria, nadaremnie będziemy też szukać go u Erazma z Rotterdamu
czy Scaligera. Ściślej należałoby więc mówić o funkcji dedykacyjnej listu (widocznej
już w samej tytulaturze!) czy o prefacji dedykacyjnej otwierającej dane dzieło niż
o samej dedykacji sensu stricto, z którą mamy do czynienia w drukach XX-wiecznych,
w litteraire moderne, gdzie dedykacja jest nie tyle atrybutem, ile samodzielnym, ekstrawertywnym tworem, szczególnym, autonomicznym species towarzyszącym dziełu
równolegle; jest nie tyle kotekstem, ile paratekstem; nie tyle zamyka się w dziele, ile
to samo dzieło intencjonalnie i myślowo otwiera […] (Gorzkowski 2003: 14–15).

Autor zasygnalizował tu kilka problemów: po pierwsze, dedykacja jako element ramy
wydawniczej dzieła1, jej stosunek do utworu, który (zazwyczaj) poprzedza2. Dedykację (podobnie jak przedmowę, por. Stanisz 2007) można usytuować na przecięciu
dwóch światów: literatury i życia. Odsyła ona do dzieła, została przecież napisana
ze względu na nie, towarzyszy mu, ale i skupia uwagę na konkretnym zdarzeniu,
na akcie ofiarowania utworu, co pozwala zaliczyć dedykację (za: Genette 1987/1997)
1

2

Termin ten, pochodzący ze strukturalnej i semiotycznej teorii tekstu literackiego,
wprowadziła Renarda Ocieczek (por. Ocieczek 1982, 1990, 1998, 2002, 2006).
Dedykacje w twórczości polskich sowizdrzałów mogły występować po dziele, zamykając
je, przy czym takie rozwiązanie kompozycyjne świadczyło o podjęciu przez twórcę sowizdrzalskiego gry z konwencją, tradycją, z przyzwyczajeniami czytelników. Więcej na ten
temat zob. Ocieczek 1982 (zwłaszcza rozdz. 5 Sowizdrzalskie antydedykacje, s. 111–129).
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do kategorii performatywów. Po drugie, paratekstowy (a może metatekstowy) wymiar
dedykacji3 i wreszcie po trzecie, genologiczny status dedykacji – w artykule dedykację
traktuje się jako wytwór współczesności, bowiem
[…] termin dedicatio […] ani w podręcznikach starożytnych, ani średniowiecznych
i wczesnorenesansowych nie funkcjonował nigdy jako leksem wskazujący dane genus.
Współczesne definicje słownikowe notują pod hasłem „dedykacja” przede wszystkim
dwa znaczenia: 1. wskazanie osoby, której autor ofiaruje dzieło; 2. formuła napisana
odręcznie na egzemplarzu książki lub utrwalona drukiem o walorach artystyczno-literackich (Gorzkowski 2003: 13–14).

Czy na takich przesłankach można fundować tezę o niesamodzielności gatunkowej
dedykacji, o jej niestabilności ontologicznej? Zanim podejmę próbę odpowiedzi
na to pytanie, chciałabym scharakteryzować pokrótce bazę materiałową dotyczącą
dedykacji.
Renarda Ocieczek w przypisie na stronie 15 pracy Sławorodne wizerunki… (1982)
wspomniała o istnieniu kartoteki dedykacji w Instytucie Badań Literackich PAN
w Warszawie. Owa kartoteka, znajdująca się w Pracowni Bibliograficznej Instytutu, została sporządzona przez rozpisanie trzeciej części Bibliografii polskiej Karola
i Stanisława Estreicherów. Jeżeli chodzi o dedykacje, Bibliografia zawiera wyłącznie
wskazówki, w których dziełach pojawiają się utwory dedykacyjne i które biblioteki
posiadają dane dzieła. Do bibliotek naukowych w Polsce prowadzących ewidencję
swoich rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych (uznaje się je za
odmiany gatunkowe dedykacji), należy Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Józef Adam Kosiński,
Józef Szczepaniec (Kosiński, Szczepaniec 1964), Wiesław Tyszkowski (za: Długosz
3

Por. rozważania Iwony Loewe (2007). Przyznaje ona dedykacji status gatunku metatekstowego, kierując się najwyraźniej kluczem personalnym: „Są to teksty [motto, dedykacja, inwokacja, epilog, posłowie – K.T.], w których sam autor […] w czasie aktualnej
lektury swego tekstu przez czytelnika mówi do niego, czyniąc tematem owej wypowiedzi swój zatytułowany tekst” (Loewe 2007: 72). Twórcami dedykacji bywali jednak nie
tylko autorzy dzieł, ale i osoby w różnym stopniu związane z książką, jak tłumacze czy
impresorzy. Uznaję dedykację za gatunek paratekstowy, ściślej perytekstowy (za Genette’em i Lane’em, por. Loewe 2007), w którym metatekst jako podstawowy szkielet tekstu,
jego plan (Paduczewa 1996) organizuje przestrzeń tekstową, porządkuje ją, pomaga odbiorcy zorientować się, w jakim kierunku winna podążać interpretacja przekazu – tak, by
była zgodna z komunikacyjnym zamierzeniem twórcy. Więcej na ten temat w rozdziale
5. Grafia i interpunkcja przypisań a tekstotwórcze operacje nadawcy. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że przed przyjęciem ostatecznych ustaleń należałoby uporządkować
instrumentarium badawcze dotyczące metatekstu, wywodzące się z odmiennej tradycji
nazewniczej – polskiej, językoznawczej (A. Wierzbicka), oraz francuskiej, literaturoznawczej (G. Genette, Ph. Lane); por. Witosz 2005.

Rozdział 1. Dedykacja. List dedykacyjny. Przedmowa dedykacyjna
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1999) i Józef Długosz (1999). Omówili je łamach dwóch periodyków: „Ze Skarbca
Kultury”, a następnie „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”.
Można stwierdzić, że znaczenie tego typu materiałów dla badań naukowych docenili
najpierw bibliografowie. W XIX w. Teodor Wierzbowski w dziele Bibliographia
Polonica XV ac XVI saeculorum opisał 3 200 starodruków i zarejestrował 39 dedykacji4 znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Już w XX w.
Kazimierz Piekarski, który opracowywał inkunabuły i polonica szesnastowieczne
w Bibliotece Opactwa Mogilskiego, Bibliotece Katedralnej we Lwowie i w Bibliotece
Kórnickiej, zamieścił wykaz 147 dedykacji pochodzących z XVI wieku5. Dedykacjami zainteresowali się również historycy literatury. Wilhelm Bruchnalski postulował
opracowanie „thesauri epistularum dedicatoriarum” (za: Ocieczek 1982: 21–22),
upatrując w listach dedykacyjnych źródeł do badań nad życiem kulturalnym dawnych epok, w szczególności nad historią mecenatu, źródeł do badań nad dziejami
i genezą książki, biografią autora lub ludzi z nim związanych. Te dezyderaty zostały
zrealizowane właściwie dopiero w latach 80. XX w. dzięki R. Ocieczek i zespołowi
przez nią kierowanemu, który opracowuje Słownik elementów ramowych w dawnej
książce (Ocieczek 2002: 8). Wspomnieć tu jeszcze należy o badaniach Tadeusza
Ulewicza, który przedmiotem opracowań uczynił dedykacje drukarzy i edytorów
oraz ustalił, że w okresie rozwoju drukarstwa staropolskiego stanowiły one formę
reklamy wydawniczej (Ulewicz 1957, 1977).
Jeżeli chodzi o językoznawcze opracowanie tego zagadnienia, to lingwiści
najwcześniej docenili staropolskie dedykacje jako źródło do badań nad dziejami
walki o upowszechnienie i doskonalenie języka narodowego, o należne mu miejsce
w tych dziedzinach życia narodu i państwa, które były zdominowane przez łacinę
czy język niemiecki, jak sądownictwo, nauka, szkolnictwo, piśmiennictwo (mam
tu na myśli rozprawy Witolda Taszyckiego (1953) i Marii Renaty Mayenowej (1953,
1955)). Mayenowa zauważyła, że społeczne zamówienie na polską książkę podchwycili
drukarze i wydawcy. Przystępowali do drukowania książek w języku polskim z pełną
świadomością nie tylko ważności kulturalnej tego przedsięwzięcia, ale i jego trudności. Świadczą o tym dedykacje, w które zaopatrywali wydawane dzieła, dedykacje,
4

5

Por. przykładową charakterystykę pod rokiem 1558: [Bartholomeus Groicki] Artykuły |
Prawa Maydeburskiego, […] dedic. Ioanni Christophoro Tarnowski, castellano Woinicensi,
a Lazaro Andrysowic; sequitur praefatio ad lectorem et privilegium regium typographo,
[…] (Wierzbowski 1891 II: 103–104).
Kazimierz Piekarski postulował włączenie rejestracji dedykacji do planu systematycznego
gromadzenia materiałów do badań nad całokształtem dziejów książki w Polsce XVI w.
Opracował schemat zapisu dedykacji, wykorzystywany przez innych badaczy książki,
obejmujący: nazwisko i imię autora, nazwisko obdarowanego, tekst dedykacji, skrócony
opis bibliograficzny dzieła oraz sygnaturę. Por. np. Grochowski Stanisław Ded.: <<Panu
Witkowskijemu autor dd. amicitiae ergo>>. Na O poprawie kalendarza. Wyd. III. Wilno,
1589. 4º. – Oss. 5450 (Piekarski 1929: 179).
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będące przedmiotem uwagi i Mayenowej, i Taszyckiego. Pewną lukę, która istnieje
w literaturze językoznawczej dotyczącej współczesnej dedykacji, mają wypełnić
opracowania I. Loewe (2007), Romualdy Piętkowej (2007), Krystyny Kowalik (1996,
2001) oraz Marii Krauz (2007a, 2007b, 2007c, 2011).
Czym zatem jest dedykacja? Łaciński termin dedicatio i jego polskie ekwiwalenty poświęcenie, ofiarowanie6 świadczą o tym, że rodowodu dedykacji należałoby
poszukiwać w tekstach kultowych, w sakralnych obrzędach ofiarnych (sacrificiach)
odprawianych ku czci bogów po to, by pozyskać ich przychylność, zapewnić sobie
ich opiekę, wyrazić wdzięczność czy przebłagać ich gniew. W tym kontekście sam
akt ofiarowania można traktować jako rytualny gest człowieka, który czegoś dokonał,
ale chyli czoło przed innym, możniejszym, znaczniejszym (Ocieczek 1982: 9–10).
Ów gest został utrwalony, odwzorowany w zdobnictwie książki, przede wszystkim
rękopiśmiennej, ale też drukowanej. Miniatury dedykacyjne występują najczęściej
w luksusowych, kosztownych, przygotowywanych na specjalne zamówienie księgach
liturgicznych, tj. w antyfonarzach, ewangeliarzach, lekcjonarzach, brewiarzach, kolektarzach, sakramentarzach czy psałterzach, również w modlitewnikach, żywotach
świętych. Joachim Prochno (1929) wśród czterech grup7 miniatur przedstawiających
twórców książki (Urheber des Buches), tj. pisarzy, kopistów, malarzy, osób zlecających wykonanie kopii, wyróżnił tę grupę, która realizowała sceny dedykacyjne
(Dedikationsszenen) z donatorem wręczającym księgę beneficjentowi. Warto zwrócić
uwagę na gest, jaki wykonuje donator, na pozycję, jaką przyjmuje wobec beneficjenta. Ponieważ wręcza dokument osobie znajdującej się wyżej od niego w hierarchii
społecznej (übergeordnete Persönlichkeit), wyciąga ręce z księgą ku górze, klęcząc
lub stojąc z górną połową ciała wychyloną ku obdarowanemu i z pochyloną kornie
głową. Takim wyobrażeniom twórców książki oraz ich mecenasów towarzyszyły
na ogół inskrypcje dedykacyjne, tworzące na przykład obramowanie miniatury (jak
w ewangeliarzu biskupa Bernwarda z Hildesheim z około 1015 r.8) lub pojawiające

6

7

8

Te i inne „zamienniki” funkcjonalne leksemu dedykacja omawiam w rozdziale 2, zatytułowanym Dedykacyja oraz jej ekwiwalenty w drukach XVI i XVII w.
Określonych jako: Donationsbild, Devotionsbild, Schreiberbild i Repräsentationsbild
(Prochno 1929: XX).
Skarbiec Katedralny (Domschatz, Dommuseum) w Hildesheim, Hs. 18 fol. 16v i 17r. Por.
Prochno 1929: 78*, Wetzel 1999: 54. Inskrypcja otacza dwie miniatury tworzące jedno
przedstawienie dedykacyjne: na pierwszej miniaturze Bernward kładzie księgę na ołtarzu
obok darów ofiarnych chleba i wina, druga miniatura wyobraża Marię z Jezusem w otoczeniu archaniołów: Michała i Gabriela. Tekst inskrypcji głosi: Hoc evangelicum devota
mente libellum / Virginitatis amor praestat tibi sancta Maria / Praesul Bernwardus vix
solo nomine dignus / Orantus tanti vestitu pontificali / Offert Christe tibi sanctaeque tuae
genitrice (Prochno 1929: 78).
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się w tle obrazu (jak w psałterzu arcybiskupa Trewiru Egberta z około 980 r.9). Miniatury mogły być też inkorporowane w tekst utworu dedykacyjnego, na przykład
w łacińskim przekładzie dzieła Ptolemeusza Cosmographia z 1472/1473 r. Prefację
tłumacza Jacopa d’Angela otwiera miniatura dedykacyjna przedstawiająca właśnie
tłumacza wręczającego księgę papieżowi Aleksandrowi V10. Por. też pracę innego
niemieckiego badacza Christopha Wetzela, który w taki oto sposób definiuje przedstawienie figuralne, zwane w księgoznawstwie niemieckim Dedikationsbild lub
Widmungsbild:
Szenische Darstellung der Überreichung einer Handschrift an den Auftraggeber oder
durch diesen an eine übergeordnete (heilige) Instanz, deren Verehrung das Werk gewidmet ist (Widmungsbild). In dieser zweiten Form ist das Dedikationsbild zugleich
ein Stifterbild (Wetzel 1999: 167).

Warto wreszcie zwrócić uwagę na polskie opracowanie Antoniny Betterówny (1929),
która opisała dwa drzeworyty dedykacyjne przedstawiające polskich władców – Kazimierza i Zygmunta I – w roli beneficjentów. Pierwszy z drzeworytów zdobi kartę
tytułową zbioru ustaw Constitutiones et statuta, wydanego u Konrada Kachelofena
w Lipsku w roku 1490 lub 1491, drugi zaś towarzyszy dedykacji Adama Bochynia
skierowanej do króla w dziele Dialogus de quattuor statuum, wydanego prawdopodobnie u Jana Hallera w latach 1507–1508 (zob. ilustrację 1).

9

10

Zwanego Codex Gertrudianus, przechowywanego w muzeum w Cividale del Friuli. Por.
Prochno 1929: 32* i 33*. Inskrypcja pojawia się w tle czterech miniatur, które tworzą dwie
sceny dedykacyjne: na stronach 15v i 16r przedstawiono pisarza Ruodprehta wręczającego
księgę Egbertowi, zaś na stronach 17v i 18r widzimy arcybiskupa przekazującego kodeks
świętemu Piotrowi. Oto treść inskrypcji: Donum fert Ruodpreht quod presul suscipit
Egbreht / Qui tibi dat munus dele sibi, Petre, reatus (Prochno: 1929: 32).
Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb.lat. 277, fol. 2r. Por. Wetzel 1999: [141].
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Ilustr. 1. Drzeworyt dedykacyjny, [w:] Adam Bochyń (Adam z Bochynia), Dialogus de
quattuor statuum ob assequendam immortalitatem contentione [Kraków, J. Haller,
ca 1508], sygn. BJ Cim Q 4317.
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Wracając do dedykacji literackich, przytoczę słowa Anny Czekajewskiej, która
zaproponowała następujące wyjaśnienie tego terminu:
[dedykacja to] […] przypisanie i ofiarowanie dzieła (piśmienniczego) przez jego autora, wydawcę, nakładcę, drukarza lub tłumacza osobie/osobom, związanej/związanym z autorem uczuciem przyjaźni lub mogącej mu udzielić poparcia, w formie listu
umieszczonego w dedykowanym dziele, a przeznaczonego nie tylko dla adresata, ale
także i dla czytelników dzieła (Czekajewska 1962: 24).

W uzupełnieniu definicji warto odnotować, że dedykować można było cały nakład jednej osobie lub kilku osobom, części nakładu różnym adresatom, wreszcie poszczególne
egzemplarze tego samego dzieła, a nawet kolejne jego partie mogły być przeznaczone
dla różnych osób11. Dedykacja może być napisana prozą lub wierszem, może wykorzystywać różne formy wierszowe, realizując takie gatunki liryczne, jak enkomion,
elegia, epitafium, oda (zwłaszcza w okresie oświecenia). Wreszcie dedykacja stanowi
wypowiedź o niemal dowolnej długości: od krótkich inskrypcji w postaci zdania lub
jego równoważnika po wielowersowe utwory, bywa też wpisywana w rozbudowany tytuł lub treść dzieła12. Zważywszy, że dedykacja może wykorzystywać różne
konwencje i przybierać różną objętość, warto zapytać o komponenty treściowe i wykładniki gatunkowe, które określają tożsamość dedykacji.
Językowy kształt dedykacji w dawnej książce określała zrytualizowana13 sytuacja
komunikacyjna oparta na kontakcie pośrednim między nadawcą a odbiorcą. Ten
typ kontaktu był uwarunkowany decyzją twórcy książki, która wiązała się nie tylko
z realizacją aktu ofiarowania komuś dzieła (całego lub jego wybranej części), ale
przede wszystkim z chęcią poinformowania o tym fakcie oraz utrwalenia go w postaci
11

12

13

Na przykład trzy księgi Kroniki polskiej Galla Anonima poprzedzają listy dedykacyjne
skierowane do różnych odbiorców; co istotne, są to adresaci zbiorowi – zindywidualizowani (arcybiskup Marcin, biskupi – Szymon, Paweł, Maur, Żyrosław, kanclerz Michał
w pierwszym liście) lub nie (czcigodni kapelani książęcy i inni zacni duchowni w liście
trzecim) (por. Ocieczek 2006). Z kolei Bartłomiej Groicki jedno wydanie Tytułów prawa
majdeburskiego dedykował Stanisławowi Spławskiemu, drugie zaś Jakubowi Rokossowskiemu (por. Czekajewska 1962).
Por. Nauka domowa na pamiątkę wesela uczciwego a pracowitego Adama Hilbriga, pana
szwagra mego, z uczciwą a cnotliwą panią Maryją Szarą, wdową, obywatelką wałczeńską,
w Ś. Marcin we Wałczynie odprawowanego, za upominek powinności szczupłym rymem
spisana i ofiarowana przez Jerzego Bocka Archidiakona Oleśnickiego roku 1670 (Ocieczek
1982: 95).
Za Stanisławem Gajdą (2004: 12) przyjmuję, że „rytuał to sekwencja zachowań (działań)
o znaczeniu symbolicznym, w wysokim stopniu skonwencjonalizowanych i narzuconych
przez tradycję oraz podejmowanych z ważnych społecznie okazji”. Więcej na temat współczesnego rozumienia terminów rytuał i rytualizacja oraz ich funkcjonowania w przestrzeni
sacrum/profanum zob. (Mazur 2004).
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tekstu. Budowa wewnętrzna, struktura dedykacji były podporządkowane konwencji
wyrastającej z teorii oraz praktyki epistolograficznej i oratorskiej.
Do zasad kompozycyjnych listu nawiązują przede wszystkim formuły terminalne,
otwierające i zamykające utwór dedykacyjny, tworzące jego obramowanie. Formuła
inicjalna przybierała kształt inskrypcji dedykacyjnej. Jej kanoniczna postać zawierała
dwie grupy nominalne: pierwsza występowała w celowniku lub dopełniaczu, a jej
członem konstytutywnym było imię i nazwisko adresata dedykacji, druga obejmowała
dane służące identyfikacji nadawcy, zredukowane na ogół do imienia i nazwiska
w mianowniku. Druga grupa nominalna – w przeciwieństwie do pierwszej – nie
stanowiła obligatoryjnego elementu formuły inicjalnej i mogła zostać pominięta, jako
że podpis nadawcy pojawiał się w części subskrypcyjnej dedykacji. „Grupa adresata” była strukturą dość mocno rozbudowaną14 przez wyliczenie tytułów i godności
odbiorcy. W tym miejscu konieczne jest uściślenie: chodzi o odbiorcę konkretnego,
biograficznie określonego, przywoływanego przez nadawcę dedykacji. Ów odbiorca
prymarny, eksplicytny adresat utworu dedykacyjnego, na co zwrócili uwagę historycy
literatury (np. Ocieczek 1982: 26–27), przesądza o ukształtowaniu utworu, decyduje
o jego treści, o zastosowanych przez nadawcę rozwiązaniach kompozycyjno-stylistycznych. W dobie staropolskiej i w oświeceniu adresatem dedykacji był mecenas
– faktyczny lub tylko potencjalny – który miał roztoczyć opiekę nad dziełem i jego
twórcą; na początku XIX w. dedykacje zaczynają być kierowane do pisarzy. Autorzy
dedykacji (i dzieł) traktują ich jako mistrzów, przewodników na drodze twórczej,
stają się oni symbolami tradycji literackiej, którą akceptują i na którą powołują się
autorzy (por. Stanisz 2007). Takie dedykacje kierowano do kogoś, kto w hierarchii
społecznej (czasami tylko mentalnej, wyobrażonej) znajdował się wyżej niż nadawca.
Adresatami bywali zatem także święci, Osoby Boskie, Najświętsza Maryja Panna.
„Pozaziemskie” przypisania (Barłowska 2006: 34), popularne zwłaszcza na przełomie
XVII i XVIII w., występowały w dziełach religijnych, w tym kaznodziejskich, ale też
na przykład w uniwersyteckich dysputach. Obecny w nich jest element panegiryczny, niekoniecznie wyrażony explicite. Dedykacje mogły być kierowane również do
bliskich twórcy, najczęściej do członków rodziny i przyjaciół. W teorii G. Genette’a
ten typ odbiorcy dedykacji nosi miano prywatnego; jak pisze autor Seuils, chodzi
o osobę znaną ogółowi lub nie, której ofiarowuje się dzieło w imię relacji osobistych
(za: Rabsztyn 2006: 134). Oprócz wyraźnie określonego odbiorcy w przestrzeń interakcyjną dedykacji zostaje też wpisany adresat wirtualny. Do niego przede wszystkim
są kierowane metaliterackie fragmenty dedykacji (ale też odrębne formy wypowiedzi,
przemowy do czytelnika), takie jak uwagi o dziele, jego kształcie, genezie, autorze,
14

Zdaniem Marka Cybulskiego „formuła była tym dłuższa, im bardziej status społeczny
adresata przewyższał pozycję autora listu: bogata obudowa była znamieniem uniżoności”
(2003: 44).
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adresie, które determinują, wyznaczają pewne modele lektury, organizują sytuację
odbioru dzieła.
Po tej dygresji powracam do formuł adresowych, inicjujących kontakt (pośredni) między nadawcą a odbiorcą. Tytulatura winna odwzorowywać miejsce, które zajmuje dana
osoba w hierarchii społecznej (Mroczek 1978)15. Adresy skierowane do króla otwierała
grupa nominalna Najaśniejszemu Panu, do książąt – Jaśnie Oświeconemu Książęciu, do
młodocianych synów księcia – Oświeconym książętom, do biskupów – Jaśnie Wielebnemu
w Chrystusie Ojcu i Panu, do osób piastujących znaczące urzędy – Jaśnie Wielmożnemu
Panu (na przykład Wojewodzie), do stojących niżej w hierarchii urzędniczej – Wielmożnemu Jego mości Panu16. Ta konwencjonalna intytulacja mogła być uzupełniana,
wzbogacana. Por. następujące przykłady formuł inicjalnych17:
Jaſnye wielmożnemu Panu / Panu Lukaſzowi Grabi z Gorki / Woiewodzye Brzeſkiemu
/ Staroſcie Buſkiemu y Lopacżyńſkiemu etc. Panu ſwemu Miłośćiwemu: mały y mało
znaiomy ſłużebnik / ſłużby ſwoie zalecza y ofiaruie.
(J. Lubelczyk do Ł. Górki, [w:] [idem], Psałterz
Dawida, A2, M. Wirzbięta, 1558)
JAſnie18 Wielmożnemu Panu / a Panu Janowi Hrabi na Tarnowie / Kaſtellanowi
Krakowſkiemu / Naywyſzſzemu Heythmanowi Korony Polſkiey / Lubaczowſkiemu
/ Striyſkiemu / rc. Staroſćie / Panu memu miłoſćiwemu.
(B. Groicki, Epistola dedicatoria do J. Tarnowskiego, [w:] idem, Porządek sądów i spraw miejskich
prawa majdeburskiego, A3, Ł. Andrysowic, 1559)

15

16

17

18

Ścisłe określenie formuł tytulatury w zależności od tego, kto do kogo pisze (collatio
personarum), obowiązywało już w liście średniowiecznym (Winniczuk 1952: 6).
Przykłady pochodzą z utworów dedykacyjnych Samuela ze Skrzypny Twardowskiego
(Ocieczek 1982: 53).
Krótkie cytaty (pojedyncze wyrazy, zwroty i wyrażenia) wprowadzone do tekstu głównego
opracowania podaję z reguły w transkrypcji, ale zachowuję zgodną z oryginałem interpunkcję i pisownię wielkich liter. Jedynie w tytułach dzieł stosuję pisownię uwspółcześnioną, ułatwiającą poszukiwania w katalogach bibliotecznych oraz w bazach danych.
W cytatach dłuższych, umieszczonych w osobnych akapitach, stosuję transliterację,
a więc pisownię zgodną z oryginałem, taką, jaką wykorzystują autorzy SPXVI. Pewnym
odstępstwem od tego sposobu zapisywania przykładów jest niezachowanie przeze mnie
znakowania tzw. jasnego a. Przy fragmentach łacińskich utrwalonych antykwą stosuję
pogrubienie. Jeżeli do jakiegoś starodruku nie udało mi się dotrzeć, odnotowuję źródło,
z którego zaczerpnęłam przykład.
Wielka litera pojawiała się po ozdobnym inicjale w wyrazie rozpoczynającym tekst (także
jakąś jego część, np. rozdział). O zastosowaniu wielkiej litery w tym wypadku decydowały
względy estetyczne.
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Jego Miłośći Kſiędzu Symonowi Lugowſ kiemu / Proboſzcżowi Miechowſ kiemu /
Kanonikowi Krakowſ kiemu iteż Poznańſ kiemu / Piſarzowi Skarbnemu Koronnemu / Panu ſwemu Miłośćiwemu / Staniſław Scharffenberg Mieſzcżanin y Drukarz
Krakowſ ki ſłużby ſwe ofiaruie / a hoyneo z łaſ ki Bożey błogoſławieńſtwa na wiele
fortunnych lat vprzeymym ſercem winſzuie
(S. Szarffenberg19, Przedmowa do Sz. Ługowskiego,
[w:] Nowy Testament, *2, S. Szarffenberg, 1568)
Nayaſnyeyſzemu Kſyążęcyu Zygmuntowi Auguſtowi / możnemu a ſławnemu Krolowi
Polſkiemu / Wielkiemu Kſiędzu Litewſkiemu / Ruſkiemu / Pruſkiemu / Mazoweczkiemu / y inych wiele zyem Panu y Dzyedzicowi / Panu ſwemu zawżdy miłośćiwemu
/ Polak proſty ſługa y poddany / ſłużby ſwe wierne opowieda.
([M. Rej] do Zygmunta Augusta, [w:] idem, Świętych słów a spraw Pańskich […] kronika albo postylla, a3, M. Wirzbięta, 1571)
PRZEIASNIE OSWIECONEMV KSIĄZęCIV, Ieo Kardinalskiéy Iaſnosci, PANV
A PANV: Ieo M.X. BIskvpowI k rakowskIev, BERNATOWI MACIEIOWSKIEMV,
ARCYBISKVPOWI GNIEZNIENSKIEMV, LEGATOWI VRODZONEMV, KROLESTWA POLSKIEGO PRIMASOWI, Y PIERWSZEMV KSIąZęCIV, &c. &c. Panu
/ Panu Kśiążęćiu Jaſnie Oświéconému.
(J. Januszowski, Praefatia do B. Maciejowskiego, [w:] J. Głuchowski, Ikones książąt i królów
polskich, (:)2, Drukarnia Łazarzowa, 1605)
Wielebney w Panie Chryſtuśie Pannie, Iey Mośći Pannie DOROCIE KĄCKIEY Xięni
Zwierzynieckiey, y wſzytkim tegoż Klaſztoru Pannom Zakonu Præmonſtratenſkiego,
Laſki y pokoiu od Pana Boga
(F<ranciszek> C<ezary> do D. Kąckiej, [w:]
S. Lairvels, Zwierciadło duchowne, A2, F. Cezary, 1619)

19

Właściwie Szarffenberger. Stanisław (brat Mikołaja, syn Marka) należy do wielce zasłużonej
dla kultury polskiej „dynastii” impresorów (drukarzy, księgarzy, drzeworytników, papierników). Wraz z bratem został w 1554 r. nobilitowany przez cesarza rzymskiego Ferdynanda I
i od tego czasu zmienił nazwisko Szarffenberg na Szarffenberger. W przypisaniach poprzedzających Nowy Testament oraz dzieło Piotra Crescentyna O pomnożeniu i rozkrzewieniu
wszelakich pożytków (1571) pojawia się jednak pierwotna wersja nazwiska. Szarffenberger
występuje dopiero w subskrypcji wierszowanej dedykacji skierowanej do Hiacynta Młodziejowskiego, towarzyszącej Algorytmowi Bernarda Wojewódki (1574). Zapis z podwójnym -fw śródgłosie (za typografem) stosuje Helena Szwejkowska (1987), natomiast autorzy opracowania Drukarze dawnej Polski przyjęli pisownię z jedną literą spółgłoskową (DDP 1983).
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Naiaſnieyßemu y Niezwyćiężonemu MONARSZE WŁADISŁAWOWI ZYGMVNTOWI, KROLOWI POLSKIEMV, Y SZWEDSKIEMV, CZAROWI MOSKIEWSKIEMV
obranemu, &c. Panu a Panu mnie wielce Mśćiwemu; Laſka y pokoy od Boga Oyca /
y Chryſtuſa Iezvsa Pana naſzego.
(F. Birkowski, Przemowa do Władysława IV Wazy,
[w:] idem, Kwiaty koron królewskich nieśmiertelne,
1, A. Piotrkowczyk, 1633)
Ich Mśćiom PP. Seniorom y Dozorcom Kośćioła Augſpurſkiey Konfeſſyey w Wilnie,
PP. y Dobrodźiejom ſwoim łaskawym. Szczęśćia / błogoſławieńſtwa / y pomyślnych
poćiech / przy dobrym zdrowiu / od Naywyżſzego / z ſerca uprziymego w długi wiek
zażywać życzy.
(A. Gdacjusz do hierarchów kościoła protestanckiego w Wilnie, [w:] idem, Ardens irae divinae
ignis, [Kazanie pierwsze], 1, M. Karnał, 1644)
IEY Mći PANI EWIE Z ŁVKOWA SMOGVLECKIEY Moiey Wielce M. Pani, Przy
ſzczęśliwie zaczętym nowym roku, nowych od Boga Poćiech.
(W. Regulus do E. Smoguleckiej, [w:] W. Pigłowski,
Kazanie na pogrzebie […] pana Jana Olbrachta
Smoguleckiego, A2, W. Regulus, 1650)
IASNIE OSWIECONEY NA OSSOLINIE XIĘZNIE, JEY MOSCI PANIEY HELENIE
THEKLI LVBOMRISKIEY, Woiewodziney Krakowskiey, Sandomirſkiey, Zatorſkiey,
Niepołomſkiey, Lubaczowſkiey, Ryckiey, &c. STAROSCINEY, A NA BOATORYNIE
Y KONOTOPIE PANIEY LENNEY, Paniey y Dobrodzieyce ſwoiey Wielce Mćiwey.
(S. Czerniecki do H.T. Lubomirskiej, [w:] idem, Compendium ferculorum, a2, J. i M. Schedlowie, 1682)

Oczywiście wymienianie tytułów (stanowego, rodowego) i godności adresata musiało się dokonywać w ściśle określonym porządku, na co zwróciła uwagę Katarzyna
Mroczek, badając tytulaturę w korespondencji staropolskiej. I tak najpierw pojawiały
się tytuły związane z piastowanym urzędem, następnie tytuł Jego Mość, po nim
określenie Pan (w przypadku króla Pan a Pan), imię i nazwisko, nazwy posiadłości,
którymi adresat się pisze, nazwy godności obywatelskich i urzędów – ziemskich,
wojskowych, na końcu starostw (Mroczek 1978: 130–131). W niektórych formułach
występuje element et cetera (także podwojony lub potrojony), który sygnalizuje wyliczenie, a ściślej jego koniec, wiąże się też z presupozycją, że wymienione funkcje nie
są jedynymi pełnionymi przez adresata. Tę część inskrypcji może zamykać formuła
Panu memu Miłościwemu, która, zdaniem K. Mroczek (ibid.: 131), stanowi wyraz
stosunku nadawcy do adresata oraz postulowanego stosunku adresata do nadawcy.
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Na przykładzie dedykacji Piotra Kochanowskiego w spolszczonym poemacie
Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona możemy prześledzić wpływ intytulacji na
stylistyczny wystrój utworów dedykacyjnych. Moje obserwacje potwierdzają tezę wysuniętą przez historyków literatury o przeplataniu się w dedykacjach stylu wysokiego
i niskiego (por. Ocieczek 1982: 62–63). W partiach panegirycznych, laudacyjnych
raczej przeważa styl wzniosły (gravis) podporządkowany tokowi nominalnemu, we
fragmentach autotematycznych dominuje styl prosty (humilis)20. Oto przypisanie
Piotra Kochanowskiego w poemacie Tassa:
Wielmożnemu a mnie wielce
Miłośćiwemu Panu,
IEo MćI P. IANOWI
GRABI NA TĘCZYNIE,
Podczaſzemu Iey Krol: Mći.
&c. &c.
KOmuż ſłuſzniey oddane moie nowe Rymy
O wyzwoleniu maią bydź Jerozolimy:
Jeno tobie Toporow ſtarożytny ſynie /
Moia czći y ozdobo / Grabio na Tęczynie.
Tyś tak o nich rozumiał / takeś ie poważał /
Ześ mi ſie z niemi światu vkazać roſkazał:
Jednak ony nie miały przedſię zto śmiałośći /
Swiadome dobrze ſwoich niedoſkonałośći.
Ale ſkoro od ćiebie poprawy doſtały /
Y iuż ſię w koſztownieyſzy ſtroy poubierały:
Nie mogąc zemną wytrfać / gwałtem ſię wydarły /
Jam ich też niechćiał trzymać / kiedy ſię naparły.
Czas odkryie / ieſli ich nie włożą do braku /
Ale zdarzyli ſię iem że będą do ſmaku:
Y że iakiey pochwały v ludźi doſtaną /
Tobie za to cny Grabio powinny zoſtaną. )(2

W formule inicjalnej grupa nominalna Wielmożnemu Panu została rozerwana przez
wtrącenie a mnie wielce Miłościwemu – taki kształt adresu ma swoją wymowę, może
być odczytany jako oddający pewien rodzaj związków między nadawcą a odbiorcą:
większego zbliżenia czy przywiązania do osoby adresata (Ocieczek 1982: 54). Potwierdzenie tego znajdziemy w dalszej części dedykacji. Przybiera ona kształt mowy
do mecenasa i ma zdecydowanie charakter werbalny przez nasycenie utworu formami
czasownikowymi. Tok werbalny zostaje przełamany tylko w inicjalnej apostrofie
20

W obrębie jednego utworu mogło się pojawić pewne zróżnicowanie stylów (zgodnie
z zasadą estetyczną varietas). Wiązało się ono z różnymi w poszczególnych częściach
tekstu „obowiązkami” mówcy (Otwinowska 1998a: 564).
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dzięki zastosowaniu protozeugmy. Wydawałoby się, że to właśnie tutaj i w końcowej
apostrofie występuje element panegiryczny. Nie jest tak jednak do końca, pochwała
adresata bowiem, wynikająca z jego wielorakiego zainteresowania dziełem poetyckim,
pojawia się w dwóch środkowych strofach. Można zatem stwierdzić, że to, w jaki sposób
twórca kształtuje adres dedykacji, wpływa na jej nacechowanie stylistyczne.
Wracając do dedykacji Piotra Kochanowskiego, trzeba odnotować, że utwór dedykacyjny przez niego napisany i poświęcony Janowi Tęczyńskiemu – mecenasowi,
przyjacielowi, przede wszystkim zaś współpracownikowi tłumacza Jerozolimy wyzwolonej – występuje w pierwszej, autoryzowanej przez Kochanowskiego edycji z 1618 r.,
przygotowanej w Krakowie w drukarni Franciszka Cezarego (1583–1651). Tenże Cezary,
wydając dzieło w roku 1651, pominął dedykację Kochanowskiego, zamiast niej skierował Przemowę do nowego protektora ukazującej się książki, tj. do Jana Zamoyskiego.
Cezary w swym przypisaniu wydobywa przynajmniej zasługi i rolę Kochanowskiego
w przybliżeniu polskiemu społeczeństwu dzieła Tassa, natomiast jego wnuk – również Franciszek (ok. 1660–1724) – w edycji z roku 1687 poza oznaczeniem na karcie
tytułowej nie wspomniał o tłumaczu, a dzieło zadedykował Franciszkowi i Jerzemu
Lubomirskim (więcej zob. Ocieczek 1990; 2002: 17–28 oraz rozdział 7 tej książki).
Widać zatem, że cząstki ramowe utworów, w tym dedykacje, podlegały znaczącym
i różnorodnym zmianom; dotyczyło to zarówno kolejnych wydań tego samego tytułu,
poszczególnych autorów, danej oficyny drukarskiej, jak i określonego środowiska.
O ile formuła adresowa była koniecznym elementem dedykacji, o tyle formuła
subskrypcyjna mogła zostać pominięta. Jeżeli się pojawiała, stanowiła dopełnienie
i zwieńczenie utworu dedykacyjnego. Nadawca kończył swoją wypowiedź skierowaną
do odbiorcy prymarnego i – jak w liście – wykorzystywał formuły podsumowujące,
zapowiadające finał wypowiedzi. Marek Cybulski (2003), omawiając pożegnania
w listach doby średniopolskiej, przywołuje formuły sygnalizujące wygaszanie kontaktu, jego zakończenie. Autorzy dedykacji działali w zgodzie z tą konwencją, z tradycją wywiedzioną z teorii i praktyki epistolograficznej. Chętnie sięgali po formuły
zapowiadające zakończenie kontaktu, choć dedykacja miała stanowić tylko wstęp
do lektury dzieła, lektury zakładającej podtrzymanie kontaktu z odbiorcą (prymarnym i wirtualnym). Formuły finalne konstytuowały verba dedicandi, owe formuły
zawierały określenie adresata połączone z postulowanym stosunkiem odbiorcy do
nadawcy, a także określenie stosunku adresata do nadawcy poprzez określenia i epitety charakteryzujące tego drugiego (por. Mroczek 1978: 140–141). Przed podpisem
nadawcy pojawiała się informacja faktograficzna związana z miejscem i czasem
powstania dedykacji, wprowadzana przez wyrazy dan, dat, data, także pisan, np.:
Dan list z domu nasshego we wtorek przed swiętym Thomą apostołem, Lata bożego
narodzenia 1521
(H. Wietor w Rozmowach które miał król Salomon
mądry z Marchołtem)
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Dan z niepewnego mieſzkania moiego. Roku od narodzenia Kryſtuſa Pana.
M.D.Lviij
(J. Lubelczyk w Psałterzu Dawida)
Piſan na Vzdzie roku od narodzenia ſyna Bożego / 1572. Mieśiąca Czerwca 30. dnia.
(H. i A. Kawęczyńscy w Biblii w tłumaczeniu
Sz. Budnego)

A oto formuły finalne odpowiadające przedstawionym powyżej formułom adresowym:
A tak s tych przycżyn właſnie mi ſie zdało Wielmożnośći W.M. Panie tę ſwą pracą / acż
małą / ale y zbawienną y kościołowi ſwiętemu pożytecżną / oddać a przypiſać. Proſząc
przy tym / aby tho W.W. odemnie wdzyęcżnie / iako od mało znaiomego ſłużebnika
ſwego / przyyąć racżył. S tym ſie łaſce Miłóśćiwey W.W. zaleczam. Dan z niepewnego
mieſzkania moiego. Roku od narodzenya Kryſtuſa Pana. M.D.Lviij.
Waſzey Pańſkiey Wielmożnośći. Namnieyſzy prawie Jak. sLVżeBnicżek.
(J. Lubelczyk do Ł. Górki, [w:] [idem], Psałterz,
A2v, 1558)
Y proſzę pokornie / aby w. W. moy miłoſćiwy Pan / ten maluczki znak mey ku ſobie
powolnoſći odemnie ſłużebnika ſwoiego nieznaiomego raczył wdźięcznie a łaſkawie
przyiąć. A mnie theż w tych poczćie mieć y zachować / ktorzy radźi w. W. wiernie
y wiecznie ſłużą / y z obrony ſye w. W. weſelą. Dan s Krakowa Szeſnaſtego dnia Maia.
Roku Pańſkiego. 1559.
W. W. Mił. Nieznaiomy a naniſzſzy ſłużebnik Bartłomiey Grohicki / na ten czas
Podwoyći Krak.
(B. Groicki, Epistola dedicatoria do J. Tarnowskiego, [w:] idem, Porządek sądów, B2, 1559)
A na ten czas ſam śiebie y z chudobą ſwoią / w miłośćiwą łaſkę a obronę W.M. poruczam. A ten mały vpominek / za Nowego Lata podarek W.M. ſwemu Miłośćiwemu Panu
oddawam dobrą otuchę maiąc / że ij W.M. wdźięcznie od ſługi ſwego przyiąć będźieſz
raczył. Dan w Krakowie dnia 2 Stycznia. Roku od wćielenia Syna Bożego / 1568.
(S. Szarffenberg, Przedmowa do Sz. Ługowskiego,
[w:] Nowy Testament, *4v, 1568)
Thak iż nam W.K.M. w wielkiey ſławie / y w dobrym pokoiu / z łaſki Pana ſwego / długo
panować y krolować będzyeſz racżył / y potomſtwo takie zoſtawić / ktoreby też na potym
było ku cżći Panu zwirzchnieyſzemu: a ku pocieſze / a ku radośći też potomſtwu naſzemu.
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Co nam tenże to ſprawować będzye racżył / ktory ſprawuie wſzytek ſwiat y wſzytki ſerca
Krolewſkie / z łaſki ſwey ſwiętey a z miłoſierdzia ſwego ſwiętego. Amen.
([M. Rej] do Zygmunta Augusta, [w:] idem, Świętych słów […] postylla, a3v, 1571)
To iednak cokolwiek ieſt, choć nie moie, waßa Kard: Iaſn: z miłośćiwą Kardynalſką
łaſką ſwą odemnie vniżonégo ſługi y kapłana racz przyiąć, y bydź mym M. Panem,
Kśiążęćiem y obroncą, o co vniżenie iterum atq; iterum proßę. Dat: z Krakowa
die 15. Nouemb: 1605.
Waßéy Kardynalſ kiéy Iaſnośći wieczny Bogomodlca y ſługa X. Jan Januſzowſ ki
Archidyakon Sądecki.
(J. Januszowski, Praefatia do B. Maciejowskiego,
[w:] J. Głuchowski, Ikones, )( )(2v, 1605)
Tu iuż wſzytek wzor iaſnośćią ſwoią ſławny / mego opiſania więtſzego / dla vchroney
prożney chwały niepotrzebuie / ſama rzecz ieſt tak znaczna / y temu Klaſztorowi długo
pamiętna zoſtanie. Ja ſamo ſczegulne Zwierćiadło / y cnoty w nim ſię świecące / pracą y
koſztem ſwym polerowane / Wielebnośći Twoiey / y miłym śioſtrom a ſpołdźiedźiczkom
Chryſtuſowym do przeglądania ſerc y myśli ſwoich oddaię y ofiaruię: ktore abyśćie
W.M. weſołym animuſzem / za ieden znak vprzeymych poſług mych przyiąć raczyły
/ pilnie y vniżenie proſzę.
F.C.
(F. Cezary do D. Kąckiej, [w:] S. Lairvels, Zwierciadło duchowne, A2v, 1619)
Iedyny wßytkich nas, ale y Narodow Chrześćiańſ kich głos w niebo idzie: R eX in
æternum viue. O Boże w Troycy iedyny, wyſłuchay modlitw naßych.
W.K.M. Pana mego Mćiwego, nanizßy ſługa y Bogomodlca, Br. Fabian Birkowski,
Zakonu Dominika świętego.
(F. Birkowski, Przemowa do Władysława IV Wazy,
[w:] idem, Kwiaty koron, 6, 1633)
Oczym gdyżem ja w Kośćiele Oyczyſtym na wſtępie urzędu mego Kaznodźieyſkiego
kilka kazań miał: zdało mi ſię za rzecz ſłuſzną / z tych kazań pierwſze Wm. oddać
y ofiarować / pilnie proſząc; abyśćie Wm. tę błahą pracę moję wdźięcznie przyjąć /
a mię lubo dalekim przećiągiem mieyſca odległego / w dawney y zwykłey łaſce ſwojey
chować raczyli / do ktorey ſię oddając / uprziymie życzę / aby Wm. Pan Bog Kośćiołowi ſwojemu na conſilium y auxilium ad annos Neſtoreos chować raczył. Data
w Kluzborku z habitacyey mojey w dźień Ambrożego S. Roku Pańſkiego 1644.
Wmśćiow życzliwy Bogomodlca X. Adamus GdacIus.
(A. Gdacjusz do hierarchów kościoła wileńskiego,
[w:] idem, Ardens, [Kazanie pierwsze], 4, 1644)
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[…] y wedle czaſu, y nie ſkwapliwie, y nie lichy podarunek nioſę: ktorey iakimkolwiek
odemnie affektem przyiąć WM. Moia M. Pani raczyß. Zyczę vprzeymie, aby przy
tym nowym roku, nowe w ſercu WM. Moiey M. Pani ſprawiwßy poćiechy, ſprawił
oraz długo dobre, bez podobnych kłopotow y weſołe dni. Oddaiąc na ten czas powolne
vſługi do Łaſki WM. Moiey M. Pani, w Poznaniu 2. Januarij, 1650.
WM. Moiey M. Pani, cale życliwy Powolny ſługa Woyćiech Regulus P.C. Pozń:
(W. Regulus do E. Smoguleckiej, [w:] W. Pigłowski,
Kazanie, A2v, 1650)
Więc że y ta licha moia praca, śćiąga ſię do Oekonomiki, ktorey w Domu W.X.M.
Paniey y Dobrodźieyki moiey Wielce Mćiwey, przez Lat trzydźieśći y dwie doſzedſzy
experiencyey, onę pod nogi W.X.M. Paniey y Dobrodźieyki moiey Wielce Mćiwey
oddawąm, Pana Boga gorąco proſząc, żeby Iaśnie Oświeconego Xiążęćia I.M.P. ALEXANDRA MICHALA Hrabię na Wiśniczu y Iarosławiu z W.X.M. z Xiążęćiem I. Mćią
młodym Iozefem k arorem, długoletnie w dobrym zdrowiu przy fortunnych ſucceſſach
chować raczył, fiat, fiat, Amen.
W.X.M, Paniey y Dobrodźieyki moiey wielce Mćiwey Nayńizßy sługa. STANISŁAW
CZERNIECKI.
(S. Czerniecki do H.T. Lubomirskiej, [w:] idem,
Compendium ferculorum, a3v–a4, 1682)

W formuły terminalne utworu dedykacyjnego bywały wpisywane różnorodne akty
mowy, z reguły o charakterze grzecznościowym, takie jak pozdrowienie21, zalecenie
służb, powierzenie się łasce, życzenie „wszego dobrego”, prośba o przyjęcie dzieła
i o roztoczenie opieki nad nim oraz nad jego twórcą22. Akty te odgrywały bardzo
ważną rolę, ponieważ tworzyły płaszczyznę porozumienia nadawcy z odbiorcą, sygnalizowały rodzaj powiązań między nimi. Wymienione akty jako deklaracje podległości
(Cybulski za: Marcjanik, 2003: 227) konstytuowały czasowniki performatywne, które
wymagały uzupełnienia w postaci grupy nominalnej lub przyimkowej. Te grupy były
przekształcane i rozwijane drogą obudowywania ich głównych członów dodatkowymi wykładnikami grzeczności: przydawkami oraz okolicznikami przysłówkowymi
i przyimkowymi. W dedykacji Jakuba Lubelczyka skierowanej do Łukasza Górki
zwracają uwagę językowe eksponenty relacji sługi – nadawcy do pana – odbiorcy
(ibid.: 271): nadawca jako Służebniczek i służebnik w formule inicjującej kontakt służby
21

22

Już w starożytności na początku i na końcu listu pojawiało się pozdrowienie (salutatio),
przybierające kształt formuł grzecznościowych, np. u Rzymian Salutem (Pozdrowienie),
także w wersji rozwiniętej jako Salutem dicit plurimam czy Si vales, bene est, ego valeo,
a w zakończeniu Vale (Lancholc 1998: 456).
Omówił je szczegółowo i zilustrował licznymi przykładami, pochodzącymi z dokumentów
od XVI do XVIII w., M. Cybulski (2003). Charakteryzując grzecznościowe akty mowy
wpisywane w utwory dedykacyjne XVI i XVII w., nawiązuję do jego spostrzeżeń.
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swoje zaleca i ofiaruje, by w kodzie dedykacji zalecać się łasce miłościwej. Zmianie
formy trzecioosobowej na pierwszoosobową towarzyszy zmiana (częściowa) rekcji:
zaleca służby – zalecam się łasce. Z kolei Stanisław Szarffenberg w Przedmowie do
Szymona Ługowskiego nie tylko ofiarowywał swe służby, ale i winszował błogosławieństwa: hojnego z łaski Bożej – na wiele fortunnych lat – uprzejmym sercem.
Akt życzenia „wszego dobrego” wyróżnia się tym, że konstytuujące go czasowniki:
winszować i życzyć mogły zostać wyelidowane, ale były obecne implicite, a to za
sprawą członów przez siebie konotowanych – podrzędnych składniowo, ale semantycznie ważnych (ibid.: 44). Prośby o przyjęcie dzieła przybierały kształt formuł
darczyńcy (ibid.: 183), w których ważną rolę odgrywał czasownik modalny raczyć
w połączeniu z bezokolicznikiem przyjąć. Raczyć odnotowane w materiałach SStp
występuje w dwóch znaczeniach: 1) ‘zechcieć coś uczynić, kierując się łaskawością,
życzliwością, dobrocią’ (43 przykłady), 2) ‘chcieć, pragnąć, życzyć sobie’ (1 przykład)
(VII: 418–419).
Raczyć 1 konstytuuje głównie modlitewne apostrofy, ale też wcześnie pojawia
się w piśmiennictwie świeckim, o czym świadczy trzeci przytoczony za SStp przykład:
Bosze, proszø ga… thuego miloszerdza, aby my thy raczyl mogø gresznø duszø thvim
miloszerdzym osfeczycz
(Kazania gnieźnieńskie)
Panno Maria myloscyva racz bycz s namy nynye y przy nassey smyerczy
(Pozdrowienie anielskie z XV w.)
Gdyschby nye chczyal (sc. krol) Davida poslacz, nyechay poslye, kthorego raczy,
gynego dobrego czlovyeka k nam
(List chana perekopskiego z roku 1500 do króla
Jana Olbrachta, por. Hamm 1952)

Z kolei SPXVI dokumentuje 8391 użyć czasownika raczyć w trzech znaczeniach,
przy czym dwa pierwsze odpowiadają łacińskiemu velle:
1) ʻchciećʼ; 2) ʻ(ze)chcieć łaskawie coś (u)czynić (przeważnie w odniesieniu do
osób szczególnie szanowanych lub honorowanych, zwłaszcza do Boga lub króla)ʼ;
3) ʻokazywać szacunek, szanować, poważaćʼ (XXXV: 13–19).
Raczyć jako służący amplifikacji element obudowy etykietalnej, nie tylko zresztą
aktu prośby, bywał przez twórców dedykacji często używany, a nawet nadużywany,
o czym przekonuje następujący (końcowy) fragment dedykacji Adama Czahrowskiego:
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[…] proſząc vniżenie abyś W.M. moy Miłosćiwy Pan nie tak dalece tę pracę mą vbogą
/ iako więcey naymnieyſze powinne ſlużby moie y zemną weſpołek w Miłóśćiwą łaſkę
ſwą przyiąć racżył / y v ſiebie mądrze vważył / a tym Kſiążecżkom vcha Miłośćiwego
podać racżył / na mię ſługę ſwego będąc łaſkaw / z ktoregoś zelżywośći żadney iako
z nayliżſzeo powinnego y ſługi ſwego za laſką Pana Boga mego weſpołek z narodem
mym odnieść nie racżył. Proſzę tedy ieſzcże abyś mnie W.M. moy Mćiwy Pan do
Miłośćiwey łaſki ſwey cżłowieka niwcżym nie pokalanego / y da Bog wnicżym niewinneo / lecż do ludźi do tego cżaſu barzo nieſzcżeſliweo / ktorego ſprawy acż ſą na
ten cżas iakoby in tenebris przez zwykłe nieſzcżeśćie moie / ale vfam Panu Bogu
mev / że on ſam ktory ieſt właycą wſzyſtkich rzecży na świećie nawroćiwſzy do mnie
Swięta twarz ſwoię / podać ich będźie in lucem racżył / […] Oddawam ſię przytym
ſłużbami memi naniżſzemi powinney y Miłośćiwey łaſce W.M. mego Mćiwego Pana
/ w ktorą proſzę abym był przyięt / a niechay Pan Bog wſzechmogący W.M. tak do
końca błogoſławi / iako po te cżaſy w każdey rzecży błogoſławić racżył. Za cżym day
Panie Boże abyś W.M. moy Mćiwi Pan z łaſ ki iego świętey ſzcżeśćia przećiwnego
vznać nie racżył / a Syna ſwego ſyny weſpołek z Oycem w takowymże ſzcżeśćiu
ogłędać racżył. A3v – A4

Warto odnotować fakt, że już pod koniec XVI w. Łukasz Górnicki uznał czasownik
raczyć (ściślej jego określoną formę: 3. osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego)
za element nadużywany i natrętnie powracający, zwłaszcza w oficjalnych wypowiedziach mówionych i pisanych. Oto początek antropomorfizowanej Skargi rozumnej
mowy na Raczyła przed słowy starożytnemi jako Sędziami wysadzonemi23:
Do tych czaſów ćiérpiałam ia Panowie Sędźiowie, gdy ten Raczył w mnieyßych rzeczach mieyſce moie ſobie przywłaſczał: a com ia zwykła okrągło mówić, y kończyć
rzecz iednym ſłowem, to on koniec ten mnie odéymował, a śiebie ſtawiał: iakóż y teraz
odéymuie: […]. 3

Mowa oskarżycielska wymierzona w Raczyła obfituje w przykłady nieuzasadnionego
użycia czasownika w wypowiedziach mówionych i pisanych, także w epistolografii.
Nie oznacza to, że raczyć zasługuje wyłącznie na potępienie, jego miejsce jest tam,
gdzie
[…] człowiek, a człowiek wielki, tak, abo owak mogąc vczynić, vżyie ludzkośći, powagi, y doſtoieńſtwa ſwego nieco vchyli, do podłéy chałupki, do vbogiego goſpodarza,
na nędzny obiad wſtąpi, to tu rzekę Raczyle twoie iest mieyſce, którègo ia tobie nie
zaźrzę. Abowiém on pan mógł w lepßym gmachu, za koßtownieyßą oponą, w obfitßym
domu, przy rozmaitych potrawach, na roſkoßnieyßym trunku śiedźieć: co iż opuśćił,
a mnieyße za więtßè, gorßè za lepßè przyiął, z łaſki ſwéy vczynić to raczył. 6

23

Podtytuł liczącej pięć stron miniatury Raczył Łukasza Górnickiego z 1598 r.
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Główna część utworu dedykacyjnego, jego korpus, ma charakter przemowy z właściwą jej formą podawczą monologu oratorskiego (Ocieczek 1982: 20). W tej właśnie
części są realizowane naczelne funkcje dedykacji, tj. benewolencyjna (od captatio
benevolentiae, pozyskanie życzliwości adresata) oraz prezentacyjno-rekomendująca24
dzieło (obejmująca narratio, przedstawienie sprawy wraz z prośbą, petitio) z wykorzystaniem topiki retorycznej, pojawiają się tu bowiem toposy prezentacji utworu,
powierzenia go mecenasowi, odwołania się do zalet jego umysłu i charakteru, wreszcie
figury skromności. Zobaczmy to na przykładzie utworu dedykacyjnego poprzedzającego Satyra Jana Kochanowskiego:
NAYMOZNIEYSZEMV VV PULNOCNYCH KRAINACH PANV:
PANV SIGMVNTAVGVSTOVVI KROLOVVI, Z łaski Bożey Polskiemu, &ć.
PAnie moy (to nawiętßy tytuł u Swobodnych)
Nie mogę mieć na ten cżas darow tobie godnych,
Ale iako nie zawzdy wołem złotorogim,
Czaſem Boga błagamy kadzidłem ubogim:
Tim przikładem racz i ti moię tę kwapioną
Pracą za wdzięcżne prżyiąć, a ſwą przirodzoną
Ludzkosć okazać przeciw tey leſney potworze,
Ktora ſię tu ſmie ſtawić na twym Pańskim dworze.
Płocha twarz (baczę to ſam) i ſmießna poſtawa,
VVięc niewiem iaka przitim będzie i roſprawa.
Nie podobaią mu ſię naße obyczaie,
Gani rząd y poſtępki, iedno iż nie łaie.
Przypomina wiek dawny, a ieſli nie plecie,
Starßego iako żywo nie było na ſwiećie.
Ale iuż mię ſam rogiem po grzbiećie zaymuie.
Teßno go że ſwey rzeczy dawno nie ſprawuie. s. tyt. v

Dedykację otwiera formuła nagłówkowa z rozbudowaną grupą nominalną w celowniku.
Ponieważ adresatem utworu jest „pomazaniec Boży”, inskrypcja zawiera stosowną
formułę pobożności (Curtius 2009: 91) z łaski Bożej. Warto odnotować, że taki adres
pojawia się w wydaniu Satyra opracowanym przez Paulinę Buchwald-Pelcową, które
zawiera faksymile szesnastowiecznej edycji poematu pochodzącej z Biblioteki Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich (Kochanowski 1983). Nie wszyscy badacze decydowali
się na umieszczenie po tytule inskrypcji dedykacyjnej w pełnym brzmieniu. Nie uczynił
tego na przykład Julian Krzyżanowski, który opierał się na przedruku anastatycznym
(Lwów 1930). Po tytule wprowadził uwagę: Zygmuntowi Augustowi królowi polskiemu
przypisany (Kochanowski 1960). W zasadniczej części dedykacji, przybierającej kształt
przemowy, nadawca wykorzystuje bezpośredni zwrot do odbiorcy, zwracający uwagę
24

Zdaniem I. Loewe jest to główna funkcja paratekstów (2007: 23).
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swoją zwięzłością, lakonicznością, ale zarazem tworzący płaszczyznę wzajemnego
porozumienia nadawcy i odbiorcy, bezpośredniego kontaktu autora z mecenasem.
Zresztą nadawca obudowuje apostrofę parentetycznym wyjaśnieniem: tytuł, którym
się posłużył, jest największym spośród tych, na jakie może się zdobyć człowiek wolny. Warto zauważyć, że podobną apostrofą konstytuowaną przez bezpośredni zwrot
Panie mój i zawierającą parentetyczne uzasadnienie użycia owego zwrotu posłużył
się niemal sto lat później Walerian Otwinowski, dedykując swój przekład Metamorfoz
Owidiusza królowi Władysławowi IV25. W dedykacji do Satyra w kolejnych trzynastozgłoskowych wersach mamy zarysowaną sytuację ofiarowania dzieła jako daru
dziękczynnego (Ocieczek 1982: 10), daru, który nie jest godny adresata. Ta topika
modestatis, topika „afektowanej skromności” (Curtius 2009: 90) zostaje przełamana już
w drugim wersie, a to za sprawą wyrażenia na ten czas i znajduje kontynuację w następnych wersach – skoro i Bóg zadowala się ubogim kadzidłem (przeciwstawionym
wołowi złotorogiemu), przez analogię mecenas winien przyjąć dar w postaci dzieła.
Kadzidło ubogie, które w dedykacyjnej frazeologii ma swoje ekwiwalenty w postaci
pierwszego snopu żniwa czy owocu świeżo zebranego26, ewokuje obrzędową genezę
aktu poświęcenia, ofiarowania dzieła, wpisuje go w przestrzeń działań sakralnych.
W siódmym wersie owa kwapiona praca za sprawą animizacji uzyskuje atrybuty istoty
żyjącej i jako leśna potwora stawia się na pańskim dworze (jest to już bezpośrednie
nawiązanie do treści poematu).
Wiersz dedykacyjny poprzedzający Satyra stanowi dobrą ilustrację tezy wysuniętej przez historyków literatury, głoszącej, że przypisania mogą być swoistymi
scenariuszami utworów, którym towarzyszą (Ocieczek 2002: 65). Można się z tym
zgodzić, jednak pod warunkiem odnotowania, że w owym scenariuszu ujawnia się
sam „autor” (autor jako figura semantyczna, jako instancja wpisana w tekst), i to nie

25

26

Panie moy (bo ten Tytuł właſnie ſłuży Tobie,
Ktoregom też y ia ſam panem obrał ſobie,
Y poddańſtwoć, z inßymi, ślubowałem całe.)

Faksymile utworu dedykacyjnego w dziele
Otwinowskiego Księgi Metamorphoseon…,
Kraków 1638, [w:] Ocieczek 2002.
Por. Potem Pan powiedział do Mojżesza: <<Przemów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy
wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop
jako pierwociny waszego plonu. On wykona gest kołysania snopa przed Panem, aby był
przez Niego łaskawie przyjęty. […] W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną
dla Pana, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, wraz z ofiarą pokarmową
[…] jako ofiarę spalaną, woń miłą Panu, a także ofiarę płynną […]>> (Księga Kapłańska 23, 9–13; według BT: 148–149).
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tylko za sprawą odpowiednich form zaimkowych czy werbalnych, ale przede wszystkim dzięki perspektywie egocentrycznej27 utrwalonej w wypowiedzi.
Głównym przedmiotem mojego zainteresowania stał się taki typ tekstów, o których
tożsamości decyduje actus dedicandi, intencjonalny akt ofiarowania, poświęcenia
komuś dzieła. Dedykacje w dawnej książce w przeciwieństwie do współczesnych
inskrypcji dedykacyjnych28 wyróżniały się złożoną architektoniką, strukturą, która
nawiązywała do gatunków o proweniencji starożytnej i bogatej tradycji: listu i przemowy. Jerzy Schnayder we wstępie do Antologii listu antycznego charakteryzuje
twórczość epistolarną starożytnych Greków i Rzymian, pokazuje różnorodność,
bogactwo treści listów oraz dowodzi, że owa treść
[…] rozsadzała poniekąd normalną formę listu […]. A więc można było formę listu
jak gdyby wyodrębnić, a potem użyć jej jako dogodnej ramy kompozycyjnej, w którą
wtłaczało się treść dowolną (Schnayder 1959: XXXII).

Stąd taka popularność listów publicystycznych, dydaktycznych, naukowych czy
dedykacyjnych. List jako rama literacka stanowił dogodną formę utworów dedykacyjnych, a ukształtowane na podobieństwo formuł epistolarnych terminalne części
dedykacji pozwalały na jej wydzielenie w przestrzeni książki. Odgrywały również
bardzo ważną rolę z punktu widzenia realizacji strategii nadawczo-odbiorczej, ponieważ zawierały określenie adresata połączone z postulowanym stosunkiem odbiorcy
do nadawcy oraz określenie stosunku nadawcy do adresata. Wydaje się, że twórcy
przypisań zdawali sobie sprawę ze znaczenia formy listu w procesie nawiązywania
i umacniania kontaktu (pośredniego) z odbiorcą – nie tylko prymarnym, ale i wirtualnym, list dedykacyjny bowiem miał charakter listu otwartego. Może o tym świadczyć
nomenklatura, nazwy (gatunkowe), którymi posługiwali się twórcy dedykacji. Owe
nazwy pojawiały się i w tekście głównym dedykacji, i w miejscach szczególnych,
wyróżnionych w przestrzeni druku, tj. w nagłówkach oraz w żywej paginie. Dostarczały odbiorcy informacji niezbędnych przy identyfikacji tekstu, przyciągały jego
uwagę i sterowały nią. Oto wybrane przykłady:
a) rzeczownik bez członu określającego:
epistola (nazwa łacińska od greckiego epistolé): Helena Unglerowa do Zygmunta
Augusta w Księgach o gospodarstwie Piotra Crescentyna 1549;
27

28

Jerzy Świątek określił egocentryzm językowy jako zasadę, zgodnie z którą nadawca
komunikatu językowego narzuca własną perspektywę poznawczą zakodowaną w języku,
perspektywę, której jest centrum, czyli zasadniczym punktem odniesienia w komunikacie
(2005: 411). Więcej na ten temat zob. Tutak 2009.
Według G. Genette’a współczesne inskrypcje dedykacyjne (zredukowane w skrajnej postaci
do wskazania odbiorcy – beneficjenta) wywodzą się, podobnie jak przedmowy, właśnie
z listów dedykacyjnych, które przetrwały do końca XVIII w. (1987/1997: 118–119).
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epistoła (nazwa spolszczona): Mikołaj Szarffenberger do Zygmunta Augusta
w Nowym Testamencie 1556;
list29: Andrzej Glaber do Piotra Kmity w Żołtarzu Dawidowym Walentego Wróbla
1539;
także deminutiwum listek w dedykacji Mikołaja Szarffenbergera skierowanej do
królowej Anny Jagiellonki w Nowym Testamencie (Biblia 1577):
OTośmy z wielką pożądliwośćią wſyſcy wierni poddani / świętey pamięci Krola pana
naſzego / a Brata Waſzey Kro: Mczi: Pana Boga vſtawicżnie prośili / aby Waſza Kro:
Mcz: ktoraś iuż była iedyna zoſtała Panienka / z onego świętego narodu Jagiełowego
/ dana potym była w Małżeńſtwo temu / ktoryby Krolem Polskim był obranym / na
mieyſce przodkow waſzey Kro: Mczi: tegoſmy Roku przeſzłego dnia tego ktorego śie
ten liſtek piſze / z wielką poćiechą docżekali: […] ):(2

b) rzeczownik z przydawką gatunkową:
epistola dedicatoria: Bartłomiej Groicki do Jana Tarnowskiego w Porządku sądów
1559; Łazarz Andrysowic do Jana Tarnowskiego w Artykułach prawa majdeburskiego
1559;
list ofiarowny: Do Króla Augusta w offiarownem liście – w komentarzu umieszczonym na marginesie strony C3 Przedmowy na nowy testament Szymona Budnego
1574?; z tekstu głównego (Drukarz bezpiecznie do nawyższej zwierzchności pisząc)
wynika, że chodzi o dedykację adresowaną do Zygmunta Augusta, podpisaną przez
Mikołaja Szarffenbergera i zamieszczoną w Biblii Leopolity 1561, która ukazała się
nakładem Mikołaja i Stanisława Szarffenbergerów; List Offiarowny Szymona Budnego
do Krzysztofa Lasoty w dziele O urzędzie miecza używającem 1583;
list zalecający: Andrzej Glaber do Piotra Kmity w Żołtarzu Dawidowym Walentego Wróbla 1539:
Godziło ſie było po łacinie ten liſt piſać W M […]. Ale iż to rzecż ieſt polſka / więcey
proſtym ludźiem ſłużącza / przeto miałem na to bacżnoſc aby ten liſt żalecżaiąci nie tylko
ſamym vcżonym ale też y poſpolitemu cżłowieku naſzego ięzyka był iawny. A5–A5v

W nagłówkach i żywej paginie jako miejscach strategicznie ważnych, zapowiadających typ tekstu, występowały również rzeczowniki przemowa, przedmowa oraz
prefacja (prefacyja, pochodząca od łacińskiego praefatio, -onis30). Taka koncep29

30

Znaczenie wyrazu list ‘kartka papieru’ powstało na bazie znaczenia list ‘liść, folium’ drogą
odpowiednich skojarzeń i asocjacji. Zdaniem Aleksandra Zajdy (1990: 143) taki rozwój
semantyczny „nastąpił już zapewne w języku łacińskim i przetransponowany został tylko
na grunt języka polskiego w postaci kalki – tłumaczenia wyrazu łacińskiego”.
W słownikach szesnasto- i siedemnastowiecznych rzeczownik praefatio jest oddawany
jako przedmowa. Mączyński zaproponował nieco dłuższą eksplikację „Przedmowa /
To jest pirwsza rzecz przed jakiemi księgami” (1564/1973: 119).

Rozdział 1. Dedykacja. List dedykacyjny. Przedmowa dedykacyjna

41

tualizacja wiąże się z jednej strony z jednostkowym, artystycznie i funkcjonalnie
skomponowanym, tworzącym osobną całość fragmentem mowy (parole) pojętej jako
językowa działalność człowieka, z drugiej – z podstawową formą wymowy i jednym
z najważniejszych gatunków prozy artystycznej, tj. literatury mówionej oraz pisanej
(por. Otwinowska 1998a). Intelektualne i emocjonalne porozumienie między twórcą
dedykacji a jej adresatem zadzierzgnięte w inicjalnych partiach utworu dedykacyjnego
właśnie tu znajduje kontynuację i rozwinięcie.
Rzeczownik prze(d)mowa mógł stanowić człon samodzielny lub pełnić funkcję
członu głównego w rozbudowanej grupie nominalnej o postaci prze(d)mowa do…/
ku…, np. PRZEDMOWA Do Jaśnie Wielmożnego Pana / Pana Jana Zamoyskiego
z Zamościa / Kanclerza i Hetmana Koronnego / […] w nagłówku dedykacji Adama
Czahrowskiego w jego Trenach z 1597 r.; PRZEMOWA Do Najaśniejszego Króla
Polskiego ZYGMUNTA III w nagłówku utworu dedykacyjnego Hieronima Powodowskiego Propozycyja 1595; Przedmowa w nagłówku (Ku Wielmożnemu panu
Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna / […] Stanisława Orzechowskiego […] Przedmowa)
oraz w żywej paginie na stronach parzystych Przedmowa / do J.M., Pana Jordana
Spytka – na stronach nieparzystych w dedykacji Stanisława Orzechowskiego w jego
dziele Rozmowa albo Dyjalog z 1563 r.; Przedmowa / w żywej paginie na stronach
parzystych, Ku J.M.P. Dęb. (Dębieńskiemu) na stronach nieparzystych w dedykacji
Łazarza Andrysowica dołączonej do Lekarstw doświadczonych Marcina Siennika
z 1564 r.31 Co ciekawe, w podobny sposób były określane wypowiedzi kierowane do
czytelnika nieskonkretyzowanego, reprezentującego pewną publiczność czytelniczą.
W nagłówkach jako kalka łacińskiego wyrażenia praefatio ad lectorem pojawiała się
grupa nominalna prze(d)mowa do czytelnika/ku czytelnikowi, a jej fakultatywnym
rozwinięciem i uzupełnieniem były epitety określające czytelnika jako łaskawego,
sprzyjaznego, nabożnego, chrześcijańskiego. Grupa ta mogła podlegać różnym przekształceniom (zmiana kolejności członów, wprowadzenie imienia i nazwiska nadawcy,
tytułu dzieła, rozbudowa grupy przyimkowej oraz członu konstytutywnego grupy
nominalnej), w tym „obróbce” stylistycznej, żartobliwej parafrazie:
Przedmowa ku themu co ma cżyść / a co ma rozumieć o tych kſiąſzkach / […]
(M. Rej, Wizerunk własny żywota człowieka
poczciwego, M. Wirzbięta, 1560)
31

O tym, że powyższe teksty, tak przez nadawcę określone, są utworami dedykacyjnymi,
a nie „przedmowami, które wprowadzają jednostkowego, zidentyfikowanego biograficznie adresata” (Ryba 2002: 53), świadczą językowe wykładniki aktu przypisania, por.
u Orzechowskiego: przyſtało to mnie / abym tey rozmowy nikomu inemu nie przypiſał;
gdy była v mnie niedawno […] rozmowa / […] ktorą ku W.M. poſyłam; u Andrysowica:
ty Kſyęgi o Lekarſtwie W.P.M. przypiſać vmyślił; vdałem ſye W.P.M. takową pracą ſwą
ofyarować.

42

Część pierwsza. Rozważania genologiczne
Marćina Białobrzéſkiégo / Biſkupa Laodyckiégo / Sufragana Krakowſkiégo / y Opata
Mogilſkiégo. etcet. Przemowa do prawdźiwégo chrześćiańſkiégo człowieka / o panu
Bogu w Tróycy iedynym / z piſma świętégo y z Wiary / prawégo Powſzechnégo Kośćioła Chrześćiańſkiégo.
(M. Białobrzeski, Katechizm albo Wizerunk prawej
wiary, Ł. Andrysowic, 1567)
Do łaskawego a w proſthoćie Krześćiańſ kiey ſię kochaiącego cżytelnika / proſta
a kroćiuchna przedmowa.
(G. Paweł, O różnicach teraźniejszych, Drukarnia
Radziwiłłowska?, 1564)
Ku wſzem wiernym tych kśiążek cżytelnikom / przedmowa Sim. Budnego na nowy
Nowego teſtamentu przekład.
(Sz. Budny, Nowy Testament, J. Kiszka?, 1574?)
Przedmowa dwu Baranow o iedney głowie.
(M. Bielski, Rozmowa nowych proroków dwu baranów o jednej głowie, M. Siebeneicher, 1566/1567)

Anna Sitkowa (2002: 38) zbieżność nazw wypowiedzi adresowanych do odbiorcy prymarnego i wirtualnego tłumaczy wspólnym wzorcem obu struktur, to jest monologiem
retorycznym. Niewątpliwie w obu tych cząstkach konstrukcyjnych dawnej książki były
podejmowane i rozważane podobne zagadnienia związane z samym dziełem. Pojawiały
się więc uwagi na temat przyczyn i okoliczności powstania dzieła, jego struktury i zawartości treściowej, przeznaczenia, wreszcie pożytków płynących z lektury (poznawczych, duchowych, praktycznych). Są to jednak zaledwie wstępne spostrzeżenia, a temat
zasługuje na odrębne opracowanie – pomimo że zarówno dedykacji, jak i przedmowie
poświęcono w dotychczasowej literaturze przedmiotu sporo miejsca.
W tym rozdziale chciałam pokazać i udowodnić to, że dedykacja jest określoną
formą wypowiedzi, a o jej tożsamości decyduje intencjonalny akt ofiarowania, przypisania komuś dzieła (niekoniecznie własnego). Utwór dedykacyjny w dawnej książce
był utrzymany w konwencji, która nawiązywała do teorii i praktyki epistolograficznej
oraz oratorskiej. Dedykacja ukształtowana na podobieństwo listu (warto dodać: listu
otwartego32) mogła pełnić funkcje dzisiejszej przedmowy, wprowadzenia do lektury
dzieła. Okazało się, że badania związane z dedykacją dobrze wpisują się w ten nurt
32

Por. słowa Andrzeja Glabera, który w dedykacji skierowanej do Piotra Kmity, towarzyszącej
przekładowi psalmów Walentego Wróbla, tak pisze: […] miałem na to bacżnoſc aby ten
liſt żalecżaiąci nie tylko ſamym vcżonym ale też y poſpolitemu cżłowieku naſzego ięzyka
był iawny. A5–A5v
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współczesnej genologii lingwistycznej, która kwestionuje istnienie ostrych granic
między poszczególnymi formami gatunkowymi oraz wydobywa ich transgresyjny
charakter (por. Witosz 2005; Ostaszewska 2008). Dzieje się tak, ponieważ dedykacja jako genre o proweniencji starożytnej nawiązuje do konwencji, struktur innych
gatunków o równie bogatej tradycji, ukształtowanych w okresie literatury oralnej.
Wpływa to na ogromną różnorodność dedykacji i utrudnia całościową charakterystykę tej formy wypowiedzi.

rozdział 2
DeDykacyja Oraz jej ekwiwalenty w drukach XVi i XVii w.
Rzeczownik dedykacja należy do słownictwa o proweniencji łacińskiej1. Autorzy
Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce odnotowali następujące znaczenia leksemu
dedicatio/dedicacio2:
I w znaczeniu właściwym:
1) ʻpoświęcanie (kościołów, przedmiotów kultu itp.); actus dedicandi, sacrum
reddendiʼ,
2) ʻcoroczne święto, uroczystość poświęcenia kościołaʼ;
II w znaczeniu przenośnym ʻoświadczenie, zapewnienieʼ (SŁŚwP III: 143).
1

2

Współcześnie dedykacji przyznaje się status internacjonalizmu (por. Kowalik 2001), jest
to wyraz powszechnie znany i używany, występujący w różnych odmianach polszczyzny. Należący do rodziny wyrazowej imiesłów przymiotnikowy bierny utworzony od
czasownika dedykować jest nawet nadużywany (zwłaszcza w niektórych profesjolektach,
np. biznesowym, związanym z reklamą) i dobrze ilustruje zjawisko mody językowej.
Por. Felgi aluminiowe są produkowane jako felgi uniwersalne oraz dedykowane pod
konkretne marki samochodów (www.felgi-opony.com); Jako środek myjący proponujemy
dwa preparaty firmy ZESTRON High Precision Cleaning, które są dedykowane do pracy
w sitodrukarkach z automatycznym myciem szablonów (pbtechnik.com.pl); ICT Proposers’
Day 2012. To międzynarodowe spotkanie dedykowane tematyce konkursów na projekty
badawcze w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 7. Programie
Ramowym odbędzie się w Warszawie 26 i 27 września (Newsletter MNiSW nr 21/2012);
Zapraszamy do korzystania z dedykowanej infolinii Bankowości Osobistej Premium (www.
pekao24.pl); Pieniądze są przekazywane na konto Stowarzyszenia […]. To stąd pobierane
są środki na zaplanowane wydatki dedykowane naszym wychowankom (www.wielkieserce.
pl); Województwo pomorskie pobiło chyba rekord świata, jeśli chodzi o liczbę tego typu
ośrodków na populację. Kiedyś miejsca te były dedykowane dla uzależnionych od opiatów (wypowiedź Marka Balickiego na: www.narkopolityka.pl); b.db. Żelki i ParaMisie
dedykowane są zarówno dzieciom, jak i dorosłym („Tele Tydzień” 2012 nr 15, s. 51).
Dedykacja pochodzi od łacińskiego rzeczownika rodzaju żeńskiego dedicatio, -onis
należącego do trzeciej deklinacji. W wyniku adaptacji asocjacyjno-paradygmatycznej
zasób leksykalny polszczyzny wzbogacił się o rzeczownik żeński miękkotematowy zakończony na dawną długą samogłoskę -a (w drukach niekreskowaną). W pożyczce doszło
do obligatoryjnej palatalizacji śródgłosowego -t- (-t-≥-c-), natomiast -on- z przypadków
zależnych nie weszło do odmiany polskiej.

46

Część pierwsza. Rozważania genologiczne

Rzeczownik ten nie ma swojej dokumentacji ani w SStp, ani w SPXVI, choć nie
był obcy szesnastowiecznym autorom utworów dedykacyjnych, co pokażę w końcowej
części tego rozdziału. W materiałach SPXVI występuje natomiast czasownik dedykować3, poświadczony zaledwie sześć razy. Trafił on do polszczyzny w dobie średniopolskiej, kiedy to bezpośrednie4 wpływy łaciny – początkowo ograniczone i słabe
(Walczak 1995: 143) – rozwinęły się na fali renesansowego jej uwielbienia w XVI w.
i upowszechniły się w wieku XVII5 (Klemensiewicz 1981: 339). Autor Historii języka
polskiego przeliczył wyrazy zapożyczone z łaciny u kilku autorów (Kochanowskiego,
Orzechowskiego, Żółkiewskiego, Brożka, Potockiego, Paska i Konarskiego) w przygodnie wybranym tekście prozaicznym, liczącym około sześciu tysięcy wyrazów. Ustalił,
że w XVI w. przeciętnie co sześćsetny wyraz był latynizmem, w pierwszej połowie
XVII w. – co sto piętnasty, zaś w drugiej połowie tego wieku – co sześćdziesiąty
(ibid.: 341). Z. Klemensiewicz wydzielił trzy główne grupy leksykalnych zapożyczeń
łacińskich ze względu na ich zakresy realnoznaczeniowe. Pierwszą grupę tworzą
wyrazy oderwane, będące nazwami urządzeń, instytucji, różnych działań ludzkich,
wytworów umysłowej działalności itp. Do drugiej grupy należą nazwy osób od ich
zawodu, działalności itd., wreszcie trzecia grupa to nazwy konkretnych wytworów.
Dedykacyja (odnotowana przez Klemensiewicza) należy do pierwszej z wydzielonych
przez autora Historii języka polskiego grup, a ściślej do podgrupy I A, do której należą
wyrazy używane „w obrębie potocznych zasobów słownictwa” także przez współczesnego Polaka (ibid.: 339–340).
Przedstawione przez autorów SŁŚwP objaśnienia rzeczownika dedicatio znajdują
potwierdzenie w słownikach szesnasto- i siedemnastowiecznych:
– u Calepina (1590: 393): Dedicatio. Consecratio. Pol. Poswiecenie, offiarowanie; Dedico. Consecro, religiosum facio, religione devincio. Pol. Offiaruje, oddawam,
– u Mączyńskiego (1564/1973: 85): Dedicatio, Poswięcanie / Przywłaszczenie;
Dedico, Obowięzuję / Przywłaszczam. Consecrare et dedicare, ibid. Dedicavi tibi
hos libellos, Przypisałem ci ty ksiąszki. Dedicare alicui Bibliothecam, Odkazać /
Przywłaszczyć. Dedicatus, Przypisany Poswięcony,
– u Knapiusza (1644 II: 207): Dedicatio. Poświącanie. Poślubienie. Fest. (dzień
wesoły publiczny 1644 I: 174); Dedico. Poświącam. Przypisuję. Wystawiam.
Pokazuję. et sub Obwieszczam.
3

4

5

W słownikowej definicji tego leksemu znajdziemy jedynie jego ekwiwalenty, tj. ofiarować,
przypisać i przypisywać (SPXVI IV: 568).
Zapożyczenia bezpośrednie i pośrednie wyróżnia się ze względu na kryterium dystansu
od języka dawcy do języka biorcy.
Wpływy łaciny na język polski (od fonetyki po składnię) jako przejawy latinitatis kultury
dawnej Polski zostały przedstawione w opracowaniach podręcznikowych i monograficznych (por. Axer 2004; Dubisz 2002, 2007; Mikołajczak 2005; Moszyńska 1975; Rybicka-Nowacka 1973).
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Wszystkie pojawiające się w przytoczonych definicjach ekwiwalenty łacińskiego
rzeczownika dedicatio rejestruje SPXVI. Analizą objęłam nie tylko rzeczowniki,
ale i odpowiadające im czasowniki. Właśnie obecność czasownika przypis(yw)ać
w definicjach Mączyńskiego i Knapiusza zadecydowała o uwzględnieniu rzeczownika
pochodzącego od tego czasownika. Omówione poniżej czasowniki jako ekwiwalenty dedykować są trójmiejscowe, otwierają pozycje markowane przez zaimki ktoś,
coś, komuś (ktoś poświęca / ofiarowuje / przypisuje / przywłaszcza coś komuś)6, co
odpowiada łacińskiej rekcji czasownika dedico, dedicare: aliquis aliquid alicui dedicat. Przy doborze przykładów do analizy nałożyłam na tę ogólną charakterystykę
argumentów jedno ograniczenie, mianowicie brałam pod uwagę cytaty, w których
w pozycji zamarkowanej przez coś (czegoś przy rzeczownikach) występowało znaczenie ‘dzieło, utwór, tekst’. Interesowały mnie zwłaszcza poświadczenia wystąpień
leksemów rzeczownikowych i czasownikowych, udokumentowane w cytatach –
fragmentach wyekscerpowanych z szesnastowiecznych druków. Rozbudowałam
owe konteksty, sięgając do odpowiednich dokumentów, a także w miarę możliwości
uzupełniłam bazę materiałową o przykłady siedemnastowieczne.
2.1 POŚWIĄCANIE, POŚWIĘCENIE
Autorzy SPXVI odnotowali dwa czasowniki (także w połączeniu z zaimkiem zwrotnym się) o odmiennej charakterystyce aspektowej oraz dwa urobione od nich nomina
actionis: poświącać i poświącanie, poświęcić i poświęcenie7. Porównanie definicji
słownikowych omawianych rzeczowników8 prowadzi do wniosku, że ich znaczenia
nie są identyczne. Pokrywają się jedynie definicje poświącanie I 1, 2, 4 i II oraz
6

7

8

Rzeczowniki odczasownikowe (poświęcenie, ofiarowanie, przypisanie, przywłaszczenie)
przejmują tę rekcję z pewną zmianą: (przez kogoś) czegoś komuś, np. przypisanie przez
kogoś czegoś komuś.
Źródeł toposu dedykacji jako poświęcenia należy poszukiwać w starożytności. Jak pisze
Ernst R. Curtius, „poeci rzymscy określili pospolicie swoje dedykacje jako »poświęcenie«
(dicare, dedicare, consecrare, vovere). Autorzy chrześcijańscy lubili ofiarowywać swoje
dzieła Bogu. […] Tak częste w średniowieczu przekonanie autora o tym, iż poświęcenie
Bogu dzieła jest równoznaczne ze złożeniem go w ofierze, sięga początkami jeszcze
Hieronima, który wypracował jego biblijne składniki” (Curtius 2009: 94).
Poświącanie:
I Rzeczownik od poświącać;
1. ʻUświęcanie, błogosławienie, napełnianie łaskąʼ; 2. ʻObrzęd, ceremonia święcenia,
konsekracjaʼ; 3. ʻMianowanie, ustanawianie kogoś na jakieś stanowiskoʼ; 4. ʻChwalenie,
wielbienie, czczenieʼ;
II Rzeczownik od poświącać się; nazireat, tj. ʻstarotestamentowe ślubowanie oddania
się Bogu na określony okresʼ (SPXVI, XXVIII: 329–331).
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poświęcenie I 1, 2, 5 i II. W materiałach SPXVI brak przykładów, w których w pozycji przydawki dopełniającej pojawiłoby się znaczenie ‘tekst’. Interesujące mnie
znaczenie zostało jednak uwzględnione w artykułach hasłowych odpowiednich czasowników9:
Tymże obycżaiem / iesli oni [dawni autorzy] dla obrony mogą wielkim ſtanom / albo
wżdy do tego zgodnym ludziom / piſania ſwe poświęcać / daleko ia ſłuſzniey wtęn
obycżaytę pracę moię W. Mći offiarować muſzę: […]
(Sz. Budny do J. Kiszki, [w:] Nowy Testament,
a2v, J. Kiszka?, 1574?)
Stądże Ennius on ſtary potężnym onym Scipionom / Virgilius Auguſtowi
Ceſarzowi / […] ſummis orbis terræ luminibus podſkrzydła ſię tulili: […] a ći zaś
diuini ingenij partus z głowy / iako mrowki źiarnecżka wyborzycżne gromadżąc /
przed oczy ich nieſli / y tym ſpoſobem pamiątkę ich ſławie nieśmiertelney / w ktorey
y po dźiś dźień ſłyną poświącali.
(J. Rybiński do S. Sierakowskiego, [w:] idem, Gęśli
różnorymych księga I, A2v, A. Koteniusz, 1593)

9

Poświęcenie:
I Rzeczownik od poświęcić
1. ʻNapełnienie błogosławieństwem, uświęcenie, uczynienie świętymʼ; 2. ʻObrzęd, ceremonia
święcenia przy pomocy odpowiednich słów, znaków, gestów; konsekracjaʼ; 3. ʻWyświęcenie
kapłanów, mnichów, ustanowienie ich na jakieś stanowiskoʼ; 4. ʻOfiarowanie, oddanie
czegoś lub kogoś Bogu, świętej sprawie, ideiʼ; 5. ʻChwała, wielbienie, chwalenieʼ;
II Rzeczownik od poświęcić się; ʻofiarowanie się, oddanie się; nazireatʼ;
III ʻŚwiętość, świątyniaʼ (ibid., XXVIII: 333–336).
Poświącać:
1. ʻUświęcać, napełniać łaską bożą, jednać z Bogiem, czynić wybranym bożym, błogosławićʼ;
2. ʻDokonywać obrzędu święcenia przy pomocy odpowiednich słów, znaków, gestów;
konsekrowaćʼ; 3. ʻMianować, ustanawiać na jakieś stanowisko z zachowaniem odpowiednich obrzędówʼ; 4. ʻPrzeznaczać, ofiarowywać komuś lub w jakimś celuʼ; 5. ʻCzcić, wielbić,
oddawać cześć boskąʼ (ibid., XXVIII: 326–328).
Poświęcić:
1. ʻUświęcić, uczynić świętym; pobłogosławićʼ; 2. ʻDokonać obrzędu święcenia, nadać charakter
sakralny przy pomocy odpowiednich słów, znaków i gestów; konsekrowaćʼ; 3. ʻMianować,
obrać, ustanowić, przeznaczyć na jakieś stanowisko z zachowaniem odpowiednich obrzędówʼ;
4. ʻOddać, ofiarować, przeznaczyć na cośʼ; 5. ʻUznać za okres święty, obchodząc zgodnie
z nakazami religiiʼ; 6. ʻUstanowić (o regułach zakonnych)ʼ; 7. ʻUwielbić, oddać chwałęʼ (ibid.,
XXVIII: 336–340).
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Wziąłem przed się śmiessnego a krotofilnego Marchołta gadanie z Salomonem […].
Któregoć wielmożna pani Woynicka, wielmożnosći twey polecam, ij iako mowyą
pospolicye poświącam ij oddawam […].
(H. Wietor do Anny z Jarosławia, kasztelanowej
wojnickiej, [w:] Rozmowy które miał król Salomon
mądry z Marchołtem […], 12, H. Wietor, 1521, za:
Celichowski 1876)

W dedykacji podpisanej przez Wietora10 w połączenie szeregowe trzech czasowników,
realizujących figurę retoryczną zwaną homoioteleuton, została wpleciona konstrukcja
o charakterze metajęzykowym. Zdanie porównawcze jako mówią pospolicie bezpośrednio poprzedza czasownik poświącam. Marian Nagnajewicz, omawiając w serii
artykułów (1973, 1975, 1977, 1979) formuły usprawiedliwiające, tzw. zastrzegalniki,
w twórczości Cycerona, uzasadnia ich występowanie puryzmem językowym. Ów
puryzm przejawia się właśnie w użyciu różnorodnych środków zabezpieczających
przy wprowadzaniu lub stosowaniu wyrazów i wyrażeń uważanych przez Cycerona
za śmiałe (Nagnajewicz 1979: 25). Czy za zbyt śmiały, a więc niestosowny, uznawał
twórca dedykacji poprzedzającej Marchołta czasownik poświącać w ciągu werbalnym polecam, poświącam, oddawam? Odpowiedź znajdziemy w dalszej części
dedykacji:
[polecam (…), poświącam i oddawam] nye dla tego iżby ty nie była dostoynieyssa
więtssego znamienitssego daru, ale iż na ten czas dla moiey żądzey odsłużenia wielikiey, ktorą mam ku wassey wielmożnośći, nie miałem nic takiego wassey wysokyey
personye dostoynego. Przeto miłościwa gospodze wielmożna pani Anno Woynicka, prziymi tego teraz ku czćy a sławye napotem twoyey, Marchołta, z wesołośćyą
a z wdzięcznością, w rychle wielmożność twoia wiele ynych rzeczy ważnych ku czći
a chwale twoiey poslubyone mass mieć. 12–13

W kontekście daru ubogiego, który nie jest godny adresata, ale stanowi zapowiedź,
obietnicę ofiarowania dzieł poważniejszych i okazalszych, odbiorca może uznać
czasownik poświącać za nieodpowiedni. W każdym razie nadawca chce podkreślić,
że on sam jest świadomy takiego charakteru użytego połączenia werbalnego.

10

W odniesieniu do pisarstwa drukarzy często wysuwa się przypuszczenie, że to autorzy
wydawanych dzieł podpisywali nazwiskiem typografów wstępne teksty własnego pióra.
Można z dużym prawdopodobieństwem sądzić, że polskie utwory dedykacyjne z wczesnego
okresu krakowskiego Hieronima Wietora zostały napisane przez tłumaczy poszczególnych
utworów (tu: Jana z Koszyczek) (DDP 1983: 352).
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2.2 OFIAROWANIE
Rzeczownik ofiarowanie zgodnie z ustaleniami autorów SPXVI występuje w sześciu
znaczeniach11. Podczas gdy znaczenia 2–6 są poświadczone jedynie przez pojedyncze przykłady, ofiarowanie w sensie ‘ceremonia złożenia daru Bogu lub bóstwu’
zdecydowanie dominuje (119 przykładów na 125). Znaczenie to – również jako najbardziej reprezentatywne – wiąże się z rzeczownikiem ofiara (2406 przykładów
na 2641 wystąpień)12. Przytoczone przeze mnie poniżej wybrane przykłady użycia
rzeczowników ofiarowanie i ofiara zostały uzupełnione o czasownikowe ofiarować
i ofiarować się13.
NJoſęć iuż Wielmożny a Miłośćiwy Panie dawno poſlubioną arrham meam literariam
[…]. Ktora ieſzcże przed pułrokiem zgotowana / po Kolędźie Mśćjwej Oſobie twey
chętliwą ofiarą paść miała: […]
(J. Rybiński do S. Sierakowskiego, [w:] idem, Gęśli
różnorymych księga I, A2, 1593)

11

12

13

1. ʻCeremonia złożenia daru Bogu lub bóstwuʼ; 2. ʻZłożenie, wręczenie daruʼ; 3. ʻRzecz
złożona na ofiaręʼ; 4. ʻSymboliczne oddanie pod opiekęʼ; 5. ʻWyrażenie gotowości, zadeklarowanie się z czymśʼ; 6. ʻPrzedstawienie, przedłożenieʼ (SPXVI, XXI: 35–37).
1. ʻCeremonia złożenia daru Bogu lub bóstwu, ofiarowanieʼ; 2. ʻPrzedmiot przeznaczony
do ofiarowania bóstwuʼ; 3. ʻDatek, dar składany człowiekowiʼ; 4. ʻDanie, darowanieʼ
(ibid., XXI: 2–20). Pojęcie ofiary w staropolskich tłumaczeniach biblijnych analizuje
Maria Karpluk (1992/2010).
Ofiarować:
1. ʻSkładać (złożyć) ofiarę rytualną Bogu lub bóstwuʼ; 2. ʻDa(wa)ć, (po)darować; złożyć
(składać) okupʼ; 3. ʻPoświęcić, wyświęcić (świątynię, kapłana)ʼ; 4. ʻPrzeznaczać (przeznaczyć)
do służby Bogu (przede wszystkim do zakonu lub służby w świątyni)ʼ; 5. ʻWyrażać, wyrazić
gotowość czegoś, (za)deklarować się z czymś, (za)proponować; ponosić (ponieść) jakąś
ofiaręʼ; 6. ʻPrzyprowadzać (przyprowadzić), przynosić (przynieść), przedstawi(a)ćʼ.
Ofiarować się:
I W funkcji zwrotnej: ofiarować siebie;
1. ʻZłożyć (składać) siebie w ofierzeʼ; 2. ʻDać siebie w darzeʼ; 3. ʻDa(wa)ć się komuś w moc
lub pod opiekęʼ; 4. ʻPonieść dobrowolną śmierćʼ; 5. Prawdopodobnie: ʻPodać się za kogośʼ;
II W funkcji czynnej: ofiarować;
1. ʻZłożyć rytualną ofiaręʼ; 2. Prawdopodobnie: ʻZłożyć datek wynikły z uczuć religijnychʼ;
3. ʻWyrazić (wyrażać) gotowość czegoś, (za)deklarować się z czymśʼ; 4. ʻOdbywać (lub
może ślubować) pielgrzymkęʼ;
III W funkcji biernej: zostać, być ofiarowanym;
1. ʻZostać, być złożonym w ofierze rytualnej Bogu (w kulcie Boga judeo-chrześcijańskiegoʼ;
2. ʻByć darowanymʼ;
IV [W funkcji samoistnej: ʻTrafić się w tekścieʼ] (ibid., XXI: 33–35).
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Tenże [traktat], ia iako tłumacż przerzecżoneo doctora, twey panſkiey miłoſci offiaruię.
(A. Glaber do M. Oporowskiego, [w:] Maciej z Miechowa, Polskie wypisanie dwojej krainy świata,
*v, F. Ungler, 1535)
Thę tedy iakąkolwiek pracą ſwą / Laſ kawy P. Miłoſzewſ ki / vmyśliłẽ W.M. panu
j przyiaćielowi mnie oſobliwie łaſkawemu ofyarować / chcąc okazać / że ia nietylko
za młodych lat W.M. kiedy za Prœceptora mnie W.M. vżywać raczył / ale też y dźiś
/ y zawżdy W.M. rad ſłużę.
(S. Grzepski, Przedmowa do S. Miłoszewskiego,
[w:] idem, Geometryja, to jest miernicka nauka,
B3–B3v, [Ł. Andrysowic, 1566])
Winſzowanie. Jasnie Wielmożney Paniey Jey Mści. P. Zophiey z Mielca / Janowey
Karolowey Chodkiewicżowey / Podcżaſzyney Wiel. X. Lit. z Nowourodzonego Syna
Hieronima. Vniżenie Woyciech Skorawiec offiaruie.
(W. Skorawiec [Skorowiec], Winszowanie […],
s. tyt., S.n., 1598)
[…] wdałem ſie wto / żem o tym ćwicżeniu a wychowaniu nieco według daru Bożego
piſał. Co iż rzecż dobrą a pożyteczną z inſzych ludzi wyrozumiałem być / vmyſliłem
to W. K. Miłoſciam moim Milosćiwym Panom a dobrodzieiom oſobliwym przypiſać
a ofiarować.
(E. Gliczner do Jerzego i Szymona, książąt słuckich, [w:] idem, Książki o wychowaniu dzieci, A4,
M. Siebeneicher, 1558)
S Słuſznych a właſnie przynależących przycżyn / ieſtem k temu przypędzon Wielmożny
a Miłośćiwy Panie / Jż ty pioſnecżki Dawida ſwiętego / a zacnego Krola y Proroka /
pod obronę W.P.W. poddawam y ofiaruię.
(J. Lubelczyk do Ł. Górki, [w:] [idem], Psałterz,
A2, 1558)
Ze tedy Prawa Magdeburskiego, prawie ipſum nucleum & medullam ta Kśięga w ſobie
ma, izali nie ſłußna y przyſtoyna rzecz iest, aby temu Trybunałowi oddana była, ktory
ex vi inſtitutionis ſuæ, controuerſiam według prawa Maydeburskiego ſię toczącym
koniec czyniąc, iakoby naywyżßy y oſtatni iest? Barzo słußnie, mowię, y przyſtoynie,
WMćiom ktorzy na tym Tribunale zaśiadaćie, ofiarować ſię miała y ofiaruie.
(F. Cezary, Przemowa, [w:] B. Groicki, Porządek
sądów […], )(3v, F. Cezary, 1629)
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[…] ſłuſzniey my14 okazanie tych błędow / a prawdę ſtarożytnego Powſzechnego
Kośćioła Bożego / w ktorey ſie też my prawdźiwie wierni / a W.K.M. PANA ſwego
Miłośćiwego poſłuſzni poddani z Waſzą Krol. M. zgadzamy / przypiſać / ofiarować /
y pod imięniem y obroną W.K.M. wſzyſtkim wobec podać mieli: […]
(J. Wujek, Przedmowa do J. Kr. M. Zygmunta Augusta, [w:] idem, Judicium, A8, M. Szarffenberger,
1570)
[…] będąc nikcżemną poddaną waſzey Krolewſ kiey miłoſći / a nędzną wdową thu
prży tych kxięgach / Jmię / zwirzchnoſć / y wyſoki tytuł waſzey Krolewſkiey miłoſći
wſpomionać mam / a pracą ſwą vbogą W.K.M. ofyarować / dedikować / y w opiekę
porucżyć / […]
(H. Unglerowa, Epistola do Zygmunta Augusta,
[w:] Piotra Crescentyna Księgi o gospodarstwie,
A2, H. Unglerowa, 1549)

Jako verbum dedicandi leksem ofiarować może samodzielnie konstytuować wypowiedzenia, jednak częściej pojawia się w zespołach synonimicznych lub quasi-synonimicznych, obejmujących dwie lub trzy jednostki językowe. Już w roku 1549
w liście Heleny Unglerowej skierowanym do Zygmunta Augusta wystąpiła triada:
ofiarować, dedykować, w opiekę poruczyć z czasownikiem dedikować, zawierającym
w śródgłosie grupę -di-, która sygnalizowała obcość, świeżość tego elementu językowego w polskim zasobie leksykalnym. Być może okalające go czasowniki ofiarować
i poruczyć (w opiekę) miały sprzyjać właśnie procesowi adaptacyjnemu związanemu
z tą jednostką języka. Podwojenie czy potrojenie czasowników dedykowania wiąże się
z zabiegiem amplifikacji, zarówno w jego wymiarze wertykalnym (jako podniesienie, uwznioślenie), jak i w wymiarze horyzontalnym, jako dilatatio (czysto linearne
wydłużenie, poszerzenie, rozwinięcie tematu) (Curtius 2009: 516). Wariantem figury
dilatatio jest także połączenie dwóch grup werbalnych w Przemowie Franciszka Cezarego do Radnych Sześci Miast: Krakowa, Sandcza, Kazimierza, Bochnie, Wieliczki,
Ilkusza z roku 1629. Obie grupy konstytuuje czasownik ofiarować się, przy czym
pierwsza grupa obejmuje też czasownik modalny w 3. osobie liczby pojedynczej czasu
przeszłego: coś, co zostało postanowione i zaplanowane w przeszłości i co musiało
(trudno rozstrzygnąć, czy chodzi tu o konieczność aletyczną czy deontyczną) zostać
zrealizowane, dokonuje się tu i teraz za sprawą aktu ofiarowania dzieła. Sprawczość
tego aktu sygnalizuje czas teraźniejszy czasownika dedykowania.
14

Formom werbalnym 1. osoby liczby mnogiej oraz formom zaimkowym odpowiada tak
określona w formule subskrypcyjnej wspólnota: W. Kr. M. Pana swego miłościwego
prawdziwie wierni i posłuszni poddani. Niektórzy Katolikowie.
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I jeszcze jeden dłuższy fragment zawierający czasownik ofiarować pochodzący
z utworu dedykacyjnego poprzedzającego Biblię tzw. nieświeską w przekładzie Szymona Budnego. Dedykacja została skierowana do Mikołaja Radziwiłła, sygnowana
zaś jest przez Hektora i Albrechta Kawęczyńskich. Wyróżnia ją obecność nadawcy zbiorowego, ujawnionego nie tylko w formule subskrypcyjnej, ale i w korpusie
dedykacji za sprawą odpowiednich form zaimkowych i werbalnych. Główna część
dedykacji ma charakter wywodu uzasadniającego decyzję ofiarowania świętych
obojga przymierza ksiąg Radziwiłłowi. Argumentacja opiera się na konstrukcjach
konstytuowanych przez preterytalne formy czasowników. Dominacja czasu przeszłego
zostaje przełamana w końcowej partii dedykacji:
[…] vmyśliliſmy te święte kśięgi znowu przełożone / a z drukarnie nieboſzcżyka brata
naſzego (iako ſię wyżſzey pomieniło) wychodzące / Waſzey K: M: panu ſwemu miłośćiwemu offiarować / obnowić / y pod miłośćiwą a łaſkawą obronę poddać. Jakoż ie
iuż Waſzey K: M: offiaruiemy / y pod ſzcżęśliwym a zacnym imieniem waſzey K: M:
miedzy wſzytkie narody ięzyka naſzego wypuſzcżamy: […] A3v

Charakterystyczną cechą struktury czasowej końcowej części dedykacji jest nagromadzenie czasowników dedykowania przy równoczesnym unikaniu czasu przeszłego
i zastępowaniu go czasem teraźniejszym i przyszłym, a nawet trybem rozkazującym.
Sytuacja nadawczo-odbiorcza zostaje zainscenizowana (por. Lalewicz 1979; Dziechcińska 1987) w taki sposób, by stworzyć wrażenie bezpośredniego kontaktu między
nadawcą a adresatem wypowiedzi, wypowiedzi jednorazowej, zrealizowanej jak
gdyby w konkretnym momencie, miejscu i czasie, do konkretnej osoby (Dziechcińska
1987: 173):
Racżże tedy Oświecone a miłośćiwe kśiążę / ten tak chwalebny podarek od nas powolnych ſłużebnikow ſwych miłośćiwie a wdzięcżnie przyiąć / y pod obronę ſwoię
z weſołą twarżą przypuśćić / iakoż mamy za to / że Waſza K: M: iako pan krżeśćiiańſki
/ ſzcżyrość ſłowa Bożego miłuiący / to wſzytko dla chwały Bożey / y dla rozmnożenia
prawdy ieo S: a dla pożytku y poćiech zborow ieo S: w tych krainach założonych /
vcżynić będzieſz racżył.
Zatym ſami śiebie y zwykłe a powolne ſłużby ſwe do miłośćiwey łaſki Waſzey K: M:
pilnie zalecamy / nic nie wątpiąc że nam Waſza K: M: miłośćiwym Panem / iako zdawna tak y teraz / a tym świętym kśięgam / waſzey K: M: przypiſanym / potężnym obrońcą
/ przećiw wſzem nieprzyiaćiołom prawdy / być pewnie będzieſz racżył. A3v–A4

Rzeczowniki poświęcenie, poświącanie (pochodzenia słowiańskiego) oraz
ofiarowanie, ofiara (o proweniencji łacińskiej), a także leżące u ich podstaw czasowniki
przynależą do porządku sacrum, są ważnymi elementami systemu komunikacyjnego,
który wiąże się z rytem i kultem, z praktykami religijnymi charakterystycznymi nie
tylko dla chrześcijaństwa. Warto prześledzić proporcje znaczeń odnotowanych przez
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autorów SPXVI w wokabułach odpowiednich leksemów. Artykuł poświęcenie liczy 235
zapisów, znaczenia S15 obejmuje 100% poświadczeń; poświącanie: 172 zapisy, w tym
S – prawie 100% poświadczeń (99%); poświęcić: 338 zapisów, S (znaczenia 1, 2, 5–7)
– 98%; poświącać: 223 zapisy, w tym S (znaczenia 1, 2, 5) – 97%; ofiarowanie: 125
zapisów, S (znaczenia 1–4) – 97%; ofiara: 2641 zapisów, S (znaczenia 1–2, większość
3, 4) – 99%; wreszcie ofiarować: 1327 zapisów, w tym S (znaczenia 1, 3, 4, większość
5) – 91%16.
Dwie pozostałe serie leksykalne reprezentowane przez rzeczowniki przywłaszczenie, przywłaszczanie oraz przypisanie należą do języka świeckiego, do kodu, który
„w swoim czysto »empirycznym« zasobie stosowany jest do reagowania na nasze
naturalne środowisko i do manipulowania nim” (Kołakowski 1988: 196).
2.3 PRZYWŁASZCZENIE
Jan Mączyński jako autor słownika reprezentatywnego dla polszczyzny XVI w.
kilkakrotnie w różnych artykułach hasłowych wiąże rzeczownik przywłaszczenie
z poświęceniem, np. Devotio, Posłiubienie / prziwłaszczenie / poswięcenie (Mączyński 1564/1973: 508). Podobnie dzieje się w wypadku czasownika przywłaszczać, na
przykład przy Consecro pojawia się następujące objaśnienie: Poświęcam / ku służbie
bożey prziwłaszczam y przipisuię (ibid.: 363). Warto zwrócić uwagę na znamienny
szczegół: w przytoczonym zespole synonimicznym przywłaszczam (i przypisuję) odpowiada poświęcam dopiero po dodaniu wyrażenia (formuły dewocyjnej) ku służbie
bożej. Mączyński odnotował czasownik niedokonany przywłaszczać oraz rzeczownik
przywłaszczenie (pochodzący od czasownika dokonanego przywłaszczyć). W XVI w.
w języku polskim funkcjonowały oba czasowniki o odmiennej charakterystyce aspektowej oraz urobione od nich rzeczowniki17, o czym świadczą materiały SPXVI. Poniżej podaję przykłady użyć wraz z kontekstem dla leksemów czasownikowych,
15

16

17

Symbol S odnosi się do znaczeń przypisanych sferze sacrum, P obejmuje pozostałe
znaczenia.
Przykłady, które można by opatrzyć symbolem P, są tak nieliczne, że wybrane cytaty
podaję w tym przypisie. Por. Ten próżny wacek / Pluto poświęćiłem tobie / iuż tam miéy
y pieniądze / y ten wacek ſobie. (J. Kochanowski, Fraszki, 1584); Ledwie ſię dotknęła młoda
Muza moia Helikońſkich ogrodow / parnaſkiego zdroia. Y tak przed ćię z ofiarą ſtanąć
mi kazała. (J. Sapieha, Epithalamium na wesele…Leona Sapiehy, 1599); Ten Melchiſedek
ofiarował Abraamowi chleb y wino ku potwirdzeniu. (M. Bielski, Kronika, 1564); Tak
nam [Turek] przymierze dźierżeć wiecznie offiaruie. (P. Mycielski, Przestroga, 1571).
Przywłaszczać:
1. ʻCzynić czyjąś własnością a. dawać do użytkowaniaʼ; 2. ʻTwierdzić coś o kimś a. o czymś,
zwłaszcza że jest jakiś, coś uczynił, przypisywaćʼ; 3. ʻNadawać, udzielaćʼ; 4. ʻOdnosić,
uznawać, że dana wypowiedź dotyczy kogoś a. czegośʼ; 5. ʻPrzeznaczać, kierowaćʼ; 6. ʻBrać
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ponieważ rzeczownik przywłaszczenie w znaczeniu ʻdedicatioʼ ilustrują wyłącznie
cytaty wyekscerpowane z leksykonów Mączyńskiego i Calepina. Warto zauważyć,
że z odnotowanych przez autorów SPXVI dziewięciu przykładów występowania
czasowników współrdzennych 2/3 pochodzi z dzieł Mikołaja Reja.
Theć były przycżyny Wielmożny panie vmyſłu mego iakom wyſſzey namienił. Ale iż
tak pan bog racżył mieć aby ona ktorey to miało być ſłuſznie przywłaſzcżono zeſzła
z tego ſwiata.
(A. Glaber do P. Kmity, [w:] W. Wróbel, Żołtarz
Dawidów […], A3–A3v, H. Unglerowa, 1539)
Wielkie iście i ważne przyczyny, Wielmożna a Miłościwa pani, przywiodły mię ktemu,
abych tę historią o żywocie i sprawach Aleksandra wielkiego, krola z Macedoniej,
W.M. przywłaszczyła.
(H. Unglerowa do A. Tęczyńskiej, [w:] Historyja
o żywocie […] Aleksandra Wielkiego, 1, H. Unglerowa, 1550, za: Krzyżanowski 1939)
Tę tedy pracą moię a chuć ktorą W.K. Miłoſciam / Miłosćiwe Kſiążęta przywłaſzcżam
/ racżcie za wdzięcżne na ten cżas prziyąć.
(E. Gliczner do J. i S. Jurgiewiców, [w:] idem,
Książki o wychowaniu, A4v, 1558)
A iż ty ksiąszki, ktore własnie może zwać źwierciadłem cżłowieka poććiwego, gdyż
we źwierciedle gdzie brudno a gdzie krzywo może wszytko upatrzyć, a upatrzywszy
poprawić, teraz nowo są na swiat wydane, nie zdało mi sie aby miały być słuszniey
pod opiekę, adoptować, przysposabiaćʼ; 7. ʻPoczytywać, uważaćʼ; 8. ʻPrzyrównywać,
zestawiaćʼ (SPXVI, XXXIV: 307–311).
Przywłaszczyć:
1. ʻUczynić czyjąś własnością a. dać do użytkowaniaʼ; 2. ʻWyrazić o kimś a. o czymś swoje
zdanie, zwłaszcza że jest jakiś, coś uczynił itp., przypisaćʼ; 3. ʻNadać, udzielićʼ; 4. ʻOdnieść,
uznać, że dana wypowiedź dotyczy kogoś a. czegośʼ; 5. ʻWziąć pod opiekę, zaadoptować,
przysposobićʼ (ibid., XXXIV: 314–317).
Przywłaszczanie:
1. ʻCzynienie czyjąś własnościąʼ; 2. ʻWyrażanie o kimś jakiegoś zdania, przypisywanieʼ;
3. ʻNadawanie, udzielanieʼ; 4. ʻOdnoszenie, uznawanie, że dana wypowiedź dotyczy kogośʼ;
5. ʻPrzeznaczanieʼ (ibid., XXXIV: 312).
Przywłaszczenie:
1. ʻUczynienie czegoś czyjąś własnością a. danie do użytkowaniaʼ; 2. ʻWyrażenie przekonania,
że coś jest czyjąś cechą, przysługuje komuś itp., przypisanieʼ; 3. ʻNadanie, udzielenieʼ;
4. ʻWzięcie pod opiekę, adoptowanie, przysposobienieʼ (ibid., XXXIV: 312–313).
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komu przypisane a przywłaszcżone nad zacny stan W.W. Ktore Pan Bog y zacnoscią,
y dostoieństwy, y poććiwemi sprawami, y sławnemi żywoty ozdobić racżył.
(W.W. do Łukasza, Andrzeja i Stanisława Górków,
[w:] M. Rej, Zwierciadło, 3, M. Wirzbięta, 1567,
za: Adalberg 1897)
[…] ty kſiąſzki / iako wielkiemu a Krześćiańſkyemu Krolowi / w kthorych ieſt ſprawa
a kroynika ſpraw y ſłow onego wiecżnego Krola Niebieſkiego / kthory wſzemi kroleſtwy
/ y wſzemi krolmi y mocarzmi ſwiatha tego / władać racży / a ſzafuie imi wedle woley
ſwoiey: a ſercze ich/ thak iako Salomon piſze / zawżdy dzyerży prawie w ręku ſwoich
/ oddawam / przywłaſzcżam / y przypiſuię.
([M. Rej] do Zygmunta Augusta, [w:] idem, Świętych słów […] postylla, a3, 1571)

Analiza staropolskich kolokacji, zwrotów i wyrażeń zawierających element przywłaszczenie i związane z nim jednostki leksykalne pozwala na wyprowadzenie wniosku, że zakres występowania tych wyrazów był większy niż współcześnie i obejmował
konteksty o ewaluacji nie tylko – jak dzisiaj – negatywnej18, ale także neutralnej
i pozytywnej. Rozwój semantyczny omawianych wyrazów polegał na specjalizacji
znaczeniowej, na zawężeniu zakresu treściowego elementów językowych. Por. wybrane cytaty:
Zaś z ludźmi ſprawiedliwemi / ktorzi każdemu iego właſną rzecż z dobrey woli
przywłaſzcżaią / vćieſzna ieſt / żyćia / rzecży / y wſzytkich ſpraw ſpołecżność.
(A. Frycz Modrzewski, C. Bazylik, O poprawie
Rzeczypospolitej, 137v, J. Karcan, 1577)
A nakoniec / wſzyſcy a wſzyſcy mędrcy ſwiata tego / na tym wſzytkę ſprawiedliwość
zaſadzili / a tak ią opowiedzyeli / iż to ieſt nawiętſze prawo a nawiętſza ſprawiedliwość
przywłaſzcżyć to każdemu co komu należy.
(M. Rej, Świętych słów […] postylla, 250, 1571)

18

Potwierdzonej w wokabule przywłaszczyć w SJPXVII: ‘wziąć bezprawnie na własność,
zagarnąć (co)’ i zilustrowanej cytatem z Pamiętników Paska. Por. http://xvii-wiek.ijp-pan.
krakow.pl/pan_klient/index.php?strona=haslo&id_hasla=13040&forma=PRZYWŁASZCZYĆ#13040.
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W teyże Frankoniey ieſt Bamberga miaſto Biſ kupie / ktore Ceſarz Henrik założył
y kośćiołowi przywłaſzcżył.
(M. Bielski, Kronika, 289v, M. Siebeneicher,
1564)

Jeszcze w Słowniku warszawskim (SW) w artykule przywłaszczyć wyróżnia się
pięć znaczeń czasownika, ale – co ważne – ani tu, ani w słowniku Lindego nie
odnotowano znaczenia ‘dedykować komuś dzieło’; przywłaszczyć obejmuje zatem
następujące znaczenia:
1) przywłaszczyć sobie = ‘zabrać sobie na własność’;
2) przywłaszczyć co komu = ‘przyłączyć, zwrócić jako własność; uznać za jego
własność, właściwość; przyznać, przypisać mu’;
3) przywłaszczyć sobie kogo = ‘przyznać, wziąć za swoje dziecko, przybrać, przysposobić, adoptować’;
4) ‘przyrównać, przypodobnić’;
5) ‘przywabić, przyciągnąć, przynęcić, przymamić’ (SW V: 403).
Poszczególne objaśnienia ilustrują przykłady zaczerpnięte głównie z druków
XVI i XVII w. autorstwa Reja, Budnego, Skrodzkiego, Bazylika, Wujka, Szczerbica, Stryjkowskiego i Koszutskiego, częściowo występujące w słowniku Lindego. W SJPD mamy tylko dwa znaczenia omawianego czasownika, przy czym
znaczenie pierwsze popiera większość cytatów pochodzących ze współczesnych
dokumentów:
1) ‘bezprawnie zabierać sobie coś cudzego na własność, kraść; uzurpować sobie
prawa do czego’;
2) ‘przyznać, dać co komu na własność’ (znaczenie to zostało opatrzone kwalifikatorem dawniej i zaświadczone zaledwie jednym cytatem z Bobrowicza, podanym
zresztą za SW (SJPD VII: 671)).
W słownikach języka polskiego dokumentujących pracę leksykografów już po
W. Doroszewskim czasownik przywłaszczać/przywłaszczyć ma jedną definicję, która
odpowiada definicji numer 1 w SJPD. Czasownik odnotowany został w dwóch wariantach (przywłaszczyć/przywłoszczyć) w Małym słowniku zaginionej polszczyzny,
gromadzącym to, czego w żywym języku już nie ma: wyrazy i ich znaczenia, same
postaci wyrazów, zaginione znaczenia tych wyrazów, które w innych znaczeniach
po dziś dzień istnieją (MSZP: 7). „Zaginione znaczenia” przywłaszczyć to: ‘przekazać, dać na własność’ i ‘adoptować, przysposobić’ (ibid.: 278). Autorzy MSZP
nie odnotowali rzeczownika przywłaszczenie, choć uwzględnili np. poświącanie,
poświącenie i poświęcanie aż w dwunastu znaczeniach, z których jednym jest ‘dar
ofiarny’ (ibid.: 245).
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2.4 PRZYPISANIE
SPXVI dokumentuje zaledwie czternaście wystąpień rzeczownika przypisanie oraz
trzy wystąpienia leksemu przypisowanie19. Znacznie częściej przewijają się w materiałach słownika czasownikowe przypisować (396) i przypisać (190)20. Warto zwrócić
uwagę na to, że w wypadku tego zespołu leksykalnego znaczenie związane z dedykowaniem dzieła zostało wydzielone jako jedno ze znaczeń głównych, na przykład
dla wokabuły przypisanie jest to znaczenie 2, dla przypisać – znaczenie 3 itd.
Jan Mączyński zaproponował takie oto tłumaczenia dwóch fraz łacińskich:
Rogauit ut tibi salutem adscriberem, Prośił mie abych ći ymieniem yego pozdrowienie przypiſał / albo abych ćy ſie kłaniał od niego przes ten liſt (1564/1973: 366)
Ascribere alicui salutem, Przipiſać komu na cziyim liśćie pozdrowienie / vkłon albo
czołem vderzenie (ibid.: 374).

Oczywiście nie chodzi tu o interesujące mnie znaczenie przypisania – ofiarowania
komuś utworu, ale o bardzo bliskie mu znaczenie przypisania – dopisania do tekstu,
dołączenia, dodania czegoś do niego. W tym znaczeniu czasownik przypisać pojawia
się już w dokumentach z XV w., na przykład:

19

20

Przypisanie:
I Rzeczownik od przypisać;
1. ʻDopisanie, uzupełnienie tekstu, dopisekʼ; 2. ʻDedykowanie, ofiarowanieʼ; 3. ʻZapisanie,
utrwalenie na piśmieʼ; 4. ʻNadanie, przeznaczenieʼ; 5. ʻDoliczenie, dodanieʼ;
II [ʻPismo, to, co napisaneʼ] (SPXVI, XXXIII: 582–583).
Przypisowanie:
1. ʻNadawanieʼ; 2. ʻDedykowanie wydanego tekstuʼ; 3. [ʻDoliczanie do rachunku, zawyżanie
cenyʼ] (ibid., XXXIII: 588).
Przypisować:
1. ʻDopisywać do tekstu, dołączać do zbioru tekstówʼ; 2. ʻTwierdzić coś o kimś a. o czymś,
zwłaszcza że jest jakiś, coś uczynił, coś mu przysługujeʼ; 3. ʻNadawać, obdarzać,
przeznaczaćʼ; 4. ʻOdnosić do kogoś lub do czegoś, uznawać, że dana wypowiedź dotyczy
kogoś lub czegośʼ; 5. ʻDedykować, poświęcać komuś wydany tekstʼ; 6. ʻPoczytywać, uważać
za cośʼ; 7. ʻBrać pod uwagę, uwzględniaćʼ; 8. ʻDodawaćʼ (ibid., XXXIII: 584–588).
Przypisać:
1. ʻDopisać, dołączyć do tekstu lub zbioru tekstówʼ; 2. ʻWyrazić o kimś a. o czymś swo-je zdanie, zwłaszcza że jest jakiś, coś uczynił, coś mu przysługujeʼ; 3. ʻZadedykować,
poświęcić komuś wydany tekstʼ; 4. ʻNadać, przeznaczyćʼ; 5. ʻWłączyćʼ; 6. ʻOdnieść do
kogoś, uznać, że dana wypowiedź dotyczy kogośʼ; 7. ʻPoczytać, uznać za cośʼ; 8. ʻDoliczyć,
dodaćʼ (ibid., XXXIII: 579–582).
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przypisać: Isz Lysszek kazal pyssac lyst, quitacią, … a pan poznanssky ne dal potayemne przypisza[pisa]cz tego slow<a> Colowo wolwarka
(Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV w., por. Kowalewicz, Kuraszkiewicz 1967)
przypiszy (forma 2. osoby l. pojedynczej trybu rozkazującego): Ale celøcu y calu pod
c przypissy thak gemu
(Jakóba syna Parkoszowego traktat o ortografii
polskiej, por. Łoś 1907)

Przypisując komuś dzieło, dołącza się do niego inny tekst, tekst dedykacji. Dedykacja
wraz z pozostałymi elementami tworzy ramę, obudowę utworu, którą G. Genette
uznał za jeden z najbardziej uprzywilejowanych obszarów pragmatycznego wymiaru
dzieła, jego oddziaływania na czytelnika (1992: 320). Oto wybrane przykłady użyć
leksemów rzeczownikowych i czasownikowych z rdzeniem -pis-:
A tak widziała mi sie być przystojna rzecz powinności mojej, abych łaski i dobrodziejstwa ich miłości przeciw mnie niejaką pamiątkę po sobie zostawiła. Co nie rozumiem,
czym bych rychlej a lepiej sprawić mogła, jedno takim przypisanim, abowiem takowe
upominki trwałe są, a daleko i szeroko, też i na potomne czasy, między ludźmi słyną.
(H. Unglerowa do A. Tęczyńskiej, [w:] Historyja
o żywocie […] Aleksandra Wielkiego, 1, 1550)
Przyſtało to mnie / abym tey rozmowy mimo W. M. nikomu inemu nie przypiſał:
[…]
(S. Orzechowski, Przedmowa do Spytka Jordana
[w:] idem, Rozmowa albo Dyjalog […], A3v, Ł. Andrysowic, 1563)
Jeſliż tedy było ſłuſzno / naukę Rzemieſlniczą Rycerſkiemu Panu przypiſać: czemu by
ſye niemiało godźić / waſzey Pańſkiey Miłośći / choć téż Panu Rycérſkiemu przypiſać
/ częśći nauk wyzwolonych: […]
(Ł. Andrysowic, Przedmowa do W. Dębieńskiego,
[w:] M. Siennik, [Lekarstwa doświadczone], a2–a2v,
Ł. Andrysowic, 1564)
[…] tak mi śię zdało / żebych W.M. wdźięczną rzecz vczynił / gdybych względem tego
przyſzłego pożytku wiernych Pańſkich / NOwy Zakon tak małą frakturą wydrukowawſzy
/ W.M. przypiſał / aby pod Tytułem / a iakoby z ręki iteż podania W.M. rozſzedł śię po
wſzyſtkich Pańſtwach Jeo Krolewſkiey Miłośći Pana naſzego Miłosćiwego / […]
(S. Szarffenberg, Przedmowa do Sz. Ługowskiego,
[w:] Nowy Testament, *4, 1568)
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Zatym ſami śiebie y zwykłe a powolne ſłużby ſwe do miłośćiwey łaſki Waſzey K: M:
pilnie zalecamy / nic nie wątpiąc że nam Waſza K: M: miłośćiwym Panem / iako
zdawna tak y teraz / atym świętym kśięgam / waſzey K: M: przypiſanym / potężnym
obrońcą / przećiw wſzem nieprzyiaćiołom prawdy / być pewnie będzieſz racżył.
(H. i A. Kawieczyńscy [Kawęczyńscy] do M. Radziwiłła, [w:] Biblia, A3v–A4, Daniel z Łęczycy,
M. Kawęczyński, 1572)
Ale iż ten obycżay ieſt miedzi vcżonymi, gdy iakie kxiegi napiſzą, zwykli ie nie ktoremu panu przemożnemu przipiſować (a to ktoremu ſie chczą zachować)
(A. Glaber do Jadwigi z Kościelca, kasztelanki
żarnowskiej, [w:] [idem], Problemata Aristotelis.
Gadki z pisma […] Aristotela, A 3v, F. Ungler,
1535)
A tak s tych przycżyn właſnie mi ſie zdało Wielmożnośći W.M. Panie tę ſwą pracą /
acż małą / ale y zbawienną y kościołowi ſwiętemu pożytecżną / oddać a przypiſać.
(J. Lubelczyk do Ł. Górki, [w:] idem, Psałterz
Dawida, A2v, 1558)
[…] przetoć thy Kſiąſzki przypiſuię / y poſyłam / Abyś ſie w młodośći ſwey rzecżami
cżaſem poważnemi / cżaſem też dworſkyemi / zabawiał / […]
(M. Rej do J. Chodkowica, [w:] idem, Zwierzyniec,
A2, M. Wirzbięta, 1562)
Ja tedy izem cżaſowi podcżas prozno vpływać nie dawał / vżywaiąc zabawek rozmaitych / napiſałem dwie kſiążecżce nie Poetickim / ale proſtym Zołnierſkim wierſzem
mym / Rycerſ kim ludźiom cżaſu proznowania dla zabawy na przykład / ktore to
W.M. mev Mćiwev Panu iako cżłowiekowi po wſzem świećie ſławy wielkiey y godney przypiſuię y dedikuię / proſząc vniżenie abyś W. M. moy Miłosćiwy Pan nie tak
dalece tę pracę mą vbogą / iako więcey naymnieyſze powinne ſłużby moie y zemną
weſpołek w Miłośćiwą łaſkę ſwą przyiąć racżył / […]
(A. Czahrowski, Przedmowa do J. Zamoyskiego
[w:] idem, Treny i Rzeczy rozmaite, A3v, Drukarnia
Wdowy i Dziedziców J. Wolraba, 1597)
Nie żebym do tego chęći nie miał / ale iż to z vſt W. Mći wiem / że ſię W.M. wtakich
przipiſowaniach kochać nie racżyſz.
(Sz. Budny do J. Kiszki, [w:] Nowy Testament, a3,
1574?)
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Ostatni przykład pochodzi z utworu dedykacyjnego należącego do ramy wydawniczej
Nowego Testamentu21 w przekładzie Szymona Budnego z roku 1574. Przypisowanie
w znaczeniu ‘dedykowanie wydanego tekstu’ jest poświadczone tylko raz, właśnie
u Budnego. Posłużył się też Budny innym rzeczownikiem współrdzennym, mianowicie nadpisowanie22:
Bo iesli to onym / ktore teraz przypomniałem / wolno cżynić / że przez takie
nadpiſowanie wdzięcżność ſwą ku dobrodzieiom ſwym okazuią / tedy to mnie daleko wolniey być ma / […] a2v

Rzeczownik ten stanowi kalkę łacińskiego superscriptio, natomiast odpowiadające
mu czasowniki: niedokonany nadpisować oraz dokonany nadpisać (oba w znaczeniu ‘dedykować/zadedykować komu utwór’) występują w innym dziele Budnego, tj.
w traktacie polemicznym O urzędzie miecza używającem z roku 1583. Konstrukcja
zawierająca formę 3. osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika dokonanego pojawia się w rejestrze, który odsyła do karty 136 verso. W tym zaś fragmencie
traktatu występują tylko czasowniki dedykować, ofiarować i przypisać; uznawał je
zatem Budny za synonimy, por.
Marćin Cżecho: 12 Teſtamentow nowych pod imieniem Pana Jana Kiſzki / na on cżas
Kraycżego Litew: wydał / a inſze wſzytkie Cżytelnikowi nadpiſał.
(Regeſtr, Nn2)
Godziło ſie kilkanaśćie tychże Teſtamentów Jego Mći Panu Starośćie Zmodzkiemu dedikować / lub offiarować / a inſze wſzytkie (teyże edicyey) exemplarze Chriſtiiańſkiemu
Czytelnikowi. 136v
Marćin Cżechow 12 nowych Teſtament. Jego mći P. Janowi Kiſzce / na on czas Kraicżemu / przypiſał / inſze wſzem wobec.
(glosa marginalna z tej samej strony)

21

22

Obejmuje ona ponadto następujące cząstki: na wstępie: łaciński wiersz na herb Kiszków,
krótką Przestrogę do czytelnika, Ku wszem wiernym tych książek czytelnikom / przedmowę
[…], liczącą 38 stron, wykaz omyłek ktore się z trafunku stały oraz Porządek ksiąg nowego
przymierza; jako zamknięcie: Na niektore miejsca w księgach Nowego przymierza /
przypiski (z pozdrowieniem skierowanym do Łaskawego czytacza), kolofon, ponadto
glosy marginalne.
Do tego ciągu rzeczowników opartych na rdzeniu -pis- można dołączyć przedpisanie
(por. To przedpiſanie ieſt iakoby drżwi / przez ktore w nidz ku inem taiemnem rzecżam
(S. Falimirz, Przedmowa, [w:] O ziołach i o mocy ich, [1534]).
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Z kolei actus dedicandi w przekładzie Nowego Testamentu konstytuują następujące
czasowniki: poświęcać, ofiarować, przypisywać, podać, oddawać, (imieniem a tytułem)
obnawiać. Wszystkie te dane świadczą o dużym wyrobieniu językowym Szymona
Budnego, co potwierdził znawca jego twórczości Stanisław Kot (1932: X).
W kilku przytoczonych przeze mnie powyżej cytatach pojawiał się czasownik
dedykować jako verbum dedicandi w połączeniach szeregowych. Zanim zajmę się
rzeczownikiem dedykacja/dedykacyja, jeszcze dwa przykłady pochodzące z jednego
tekstu – listu dedykacyjnego Łazarza Andrysowica z pierwszego wydania Artykułów
prawa majdeburskiego Bartłomieja Groickiego:
JEſt ten obyczay / iż ći co Kſyęgi a piſma iakie ludźiem potrzebne wydawaią / thedy
taką pracę ſwą / komu takiemu Dedykuią / kthorego rozumieią być they powagi / pod
ktoregoby Jmieniem piſanie ktore czynią było ludźiem wźiętſze / y przyiemnieyſze /
y ktoryby mogł być takim rzeczam / ktore piſzą / powodem y obroną. a2
Tedym W. Wielm: M. przeto Dedykował thy Kſyążki / aby Wielmożnoſćią ſwą y przykładem Oycowſkim / W.M. Sprawiedliwoſći ſtrzegł / y owſzem ią dźiałał / […] a4

Na początku tego rozdziału zauważyłam, że rzeczownik dedykacja/dedykacyja nie
został odnotowany w materiałach SPXVI, nie uwzględniły go także autorki dwóch
ważnych opracowań dotyczących losów wyrazów łacińskich w języku polskim, tj.
Danuta Moszyńska (1975) i Halina Rybicka-Nowacka (1973). O tym, że nie był on jednak obcy twórcom szesnastowiecznej książki, przekonuje następujący fragment:
Godźiełoć ſię też było cżymkolwiek pocżćić Pana Sycyńſkieo ktory nas w Dedicatiey
ſwoiey / wieprzami Włoſkimi zowie y żołędźiem cżeſtuie: […] ):(2v

Cytat pochodzi z utworu skierowanego do łaskawego czytelnika poprzedzającego traktat polemiczny Marcina Tworzydła (Łaszcza) zatytułowany Okulary na Zwierciadło
nabożeństwa chrześcijańskiego w Polszcze z 1594 r. Pierwsza edycja ukazała się
w oficynie Krzysztofa Wolbramczyka, drugie wydanie ujrzało światło dzienne trzy
lata później u Jana Januszowskiego – tu forma miejscownika liczby pojedynczej
rzeczownika dedykacyja jest nieco inaczej zapisana: w śródgłosie występują dwie
samogłoski pochylone (w temacie fleksyjnym i w końcówce) oraz podwójne i. W taki
sposób (jako dedykacyję właśnie) Marcin Łaszcz określił wypowiedź skierowaną
do Janusza i Jerzego Radziwiłłów, wchodzącą w skład ramy wydawniczej23 dzieła
Zwierciadło nabożeństwa chrześcijańskiego w Polszcze autorstwa Szymona Teofila
Turnowskiego, które ukazało się w Wilnie u Jakuba Markowicza w roku 1594. Cząstka,
23

Ramę tę tworzą ponadto następujące elementy: wiersz na herb książąt Radziwiłłów,
przedmowa Do łaskawego Czytelnika księdza Andrzeja Chrząstowskiego, wiersz Do
łaskawego Czytelnika oraz glosy marginalne.
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o której wspomina Łaszcz, nie została przez jej autora Jana Sicińskiego24 oznaczona,
ale jest utrzymana w konwencji listu dedykacyjnego i zawiera językowe wykładniki
aktu przypisania dzieła magnatom, por.
Ktorą ia Kśiażkę / iako dawny ſługa Radźiwiłowſki / W.X.M. za nowe lato acż ludźiom
młodym / iednak wielkiey nadźieią pełnym ofiaruię / […] A 2v

W rozdziale omawiającym językowe ekwiwalenty, „zamienniki” funkcjonalne
rzeczownika dedykacja/dedykacyja w drukach XVI i XVII w. należy podkreślić
rolę, jaką odgrywały verba dedicandi – predykaty o mocy sprawczej, ze względu
na realizację strategii nadawczo-odbiorczej realne centra wypowiedzi adresowanej
do czytelnika, uobecniające i aktualizujące w tekście konkretny akt działania. Wymieniłam najważniejsze: ofiarować, poświęcić, przypisać, przywłaszczyć (także ich
niedokonane odpowiedniki), dedykować – najważniejsze, ale nie jedyne, tekst można
było bowiem oddać/oddawać, podać/podawać, darować, zalecić/zalecać, posłać/
posyłać, poruczyć/poruczać, (przy)nieść/(przy)nosić. Por.:
A wiedząc to iż z Tytułu albo ręku W.M. oſoby thak zacney / y takowych ſideł
kacyrſ kich dobrze wiadomey / te kſiążki lepſzy przyſtęp do każdego mieć mogą /
thedy ie W.M. oſobliwie przypiſuię / oddawam y zalecam.
(H. Powodowski do A. Opaleńskiego, [w:] idem,
Kazania niektóre, B3v–B4, J. Wolrab, 1578)
A iż vſzy naſzé / lubią piſania Póetów / a ći / nie podléy iśćie / niż Philoſophowie /
o przyſtoynym na świećie żyćiu rozprawiaią / w powinnośćiach naſzych nas napominaią
/ y do miłośći / cnoty wiodą: Przeto onę Tragœdią Seneki / którąſmy poſpołu od W.M.
z Kamięnnéy do Grodna iadąc na woźie czytali / poſyłam W.M. po polſku […].
(Ł. Górnicki, Przedmowa do P. Wiesiołowskiego,
[w:] idem, Troas, 5, J. Januszowski, 1589)
Z tych tedy y takich przyczyn IAſnie Oświéconé Miłośćiwé Xiążę, zdało mi ſie tego
Poſła Waßéy Xiążęcéy M. zaléćić, oddać, y pod imieniém zacnym Waßéy Xiążęcéy M.
do ludźi podać: iakóż też z tą vczćiwośćią iako ſie godźi zalecam, oddaię y podaię.
(J. Januszowski, Przedmowa do K. Ostroskiego
[Ostrogskiego], [w:] S. Sokołowski, Poseł wielki,
11, J. Januszowski, 1590)

24

Pokrył koszty druku – wedle informacji księdza Chrząstowskiego z przedmowy do
czytelnika.

64

Część pierwsza. Rozważania genologiczne
PRzynoßę przed zacną oſobę WM. moiey Mił. Paniey, dźiwnemi cnotami y darami
Boskimi ozdobiony Zywot S. FRANCISZKI Rzymianki […].
Słußnie mowię ten upominek, za Kolendę W.M. moiey M.P. oddaię, iako tey, ktora
ſwym przykładem tey matrony Rzymskiey cnoty wyrażaß, y inßym do naśladowania
pobudką niepoſpolitą iesteś.
(F. Cezary, Przemowa do A. Lubomirskiej, [w:]
Żywot św. Franciszki, A2–A3v, F. Cezary, 1635)
SNopeczek Mirrhy, abo rozmyślania duchowne, o Męce nadrożßey Iezvsowey, przynoßę do W.M. Przewielebna w Chryſtuśie Panno.
(A.T. Piotrkowczykowa, Przemowa do A. Lipskiej,
[w:] Ćwiczenie, którym się wzbudzać mamy, )(3,
Drukarnia Wdowy i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka, 1649)

Jan Januszowski, dedykując w roku 1613 Wzór Rzeczypospolitej rządnej Baltazarowi
Prostyńskiemu, posłużył się w nagłówku tekstu rzeczownikiem odczasownikowym
oddanie, któremu odpowiada ciąg trzech czasowników w formie 3. osoby liczby
pojedynczej, tworzących homoioteleuton: daje, oddaje, daruje:
Jeo M.P. Baltazarowi Proſtyńſkiemu z Proſtyniey […] Panu y Dobrodzieiowi ſwemu:
X. Jan Januſzowſki, Archidiakon Sądecki, tę pracą ſwoię małą, kwapionym piorem,
w domu właſnym J.M. piſaną: Wzor Rzeczypoſpolitey rządney […] znak powolnośći
ſwych Kapłańſkich, y wiecznego Bogomodlctwa ſwego, za ochotne, miłe, y wdzięczne
w domu przyięćie, chętliwie daie, oddaie, y na wieczną pamięć daruie. s. tyt. v

Charakterystyczną cechą siedemnastowiecznych dedykacji jest dominacja łaciny,
nawet w drukach polskich. W głównym tekście dedykacji, w jej korpusie, można
zaobserwować symbiotyczne przeplatanie się dwóch języków, przy czym (jak zauważył Claude Backvis) wyrazy łacińskie nawet poprawnie odmieniane były jednak
wykorzystywane w sposób specyficzny dla języka narodowego (polskiego) i naznaczone piętnem lokalnym (Backvis 1958: 49). Twórcy dedykacji dbali na ogół o to, aby
czasowniki konstytuujące akt ofiarowania dzieła były w języku polskim. Por.:
Ia nie ręką zerwany frukt, ale piorem wyrażony zacnego Poety Wierß, ktory w Przezacnym Domu Ich MM. PP. Zamoyſkich roſł, y vroſł, propter conſeruandam tanti
viri memoriam recudendo Sielanki, przy ßczerey a życzliwey komprekacyey W. MM.
P. za obſidem meæ obſeruantiæ ofiaruię y oddaię; vt tutius pod Oyczyſtą ſtarodawnego
Domu W. MM. P. Tarczą conquieſcat.
(F. Cezary do M. Podlodowskiego, [w:] Simona
Simonidesa Sielanki, A2v, F. Cezary, 1650)
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Ośmieliła ſię przeto nieudolność moia, żebym nie dał umierać tanto operi; ktore iak
wiecznośći nieśmiertelnie zapiſuię, tak protekcyey IaśnIe ośwIeconego w.m.m. pana
uprzeymie oddaię.
(J.A. Minich [Münich], Dedykacyja skierowana
do A.H. Lubomirskiego, [w:] S.H. Lubomirski,
Rozmowy Artaksesa i Ewandra, (a)3–(a)3v, Drukarnia Coll. Schol. Piarum, 1694)
[…] tak y my in anathema ſubmiſſiey naßey za ſtopień ad magna ſubſellia tę
Cultui & Nomini Tuo oddaiemy Xiążeczkę.
(Paulini w Częstochowie do K. Tarły, [w:] S.H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, )4(v, Typographia Clari Montis Częstochoviensis, 1708)

Konkretne zdarzenie – akt dedykowania komuś dzieła przez kogoś napisanego,
przetłumaczonego lub „tylko” wydanego mógł zostać wyniesiony środkami językowymi do rangi sakralnego obrzędu ofiarnego. Na takie rozwiązanie decydowali
się nie tylko twórcy piśmiennictwa religijnego, o czym świadczą przytoczone przykłady. Autorzy dedykacji chętnie wykorzystują topikę deprecjacji swej twórczości,
ale też (chyba) świadomie ją przezwyciężają, zresztą za pomocą dość oszczędnych
środków językowych. Należą do nich czasowniki poświącać/poświęcić, ofiarować
i odpowiednie rzeczowniki. Wpisują one decyzje nadawcy w przestrzeń działań
sakralnych. Ów akt dokonuje się także za pomocą dwóch pozostałych czasowników
(przywłaszczyć i przypisać) oraz pochodnych rzeczowników. Czasowniki te występują często w połączeniach szeregowych (por. przywłaszczyć a przypisać, przypisać
i zalecić, a zwłaszcza przypisać i/a ofiarować itd.), w których dzięki amplifikacji
dokonuje się swoista nobilitacja „zwykłych” przypisań i przywłaszczeń.
Na zakończenie tego etapu rozważań przytoczę definicję dedykacji zaproponowaną przez Teresę Kostkiewiczową w Słowniku terminów literackich:
[…] wskazanie osoby, której autor ofiarowuje swe dzieło; formuła napisana odręcznie na
egzemplarzu książki lub utrwalona drukiem, w której autor powiadamia, że poświęca
swoje dzieło jakiejś osobie lub instytucji; występuje niekiedy w postaci rozwiniętego
tekstu o samodzielnych walorach artystyczno-literackich (STL: 86).

Definicja wydobywa, podkreśla statyczny charakter dedykacji jako gatunku piśmienniczego, tymczasem dedykacja, jak każda wypowiedź, niezależnie od tego,
czy jest pisana, czy mówiona, łączy dwa aspekty „bytowe”: procesualny (energeia)
i rezultatywny (ergon). Wytwarzanie komunikatu jest równocześnie komunikowaniem pewnych treści (Dołgowa 1980: 65). W świadomości ludzi odpowiadających
za ostateczny kształt książki: autorów, tłumaczy, drukarzy, dedykacja jako ergon nie
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musiała funkcjonować, wystarczy, że realizowała się w swym wymiarze procesualnym, czynnościowym, jako actus dedicandi, akt działania (poświęcenia, ofiarowania,
przypisania, przywłaszczenia).
To zakotwiczenie wypowiedzi w sytuacji językowego porozumiewania się, w kontekście pragmatycznym pozwala na określenie wypowiedzi, przekazu jako kategorii
pragmalingwistycznej. Typowy przykład komunikacji pragmatycznej stanowi wypowiedź ustna. W odniesieniu do wypowiedzi pisanej sytuacja językowego porozumiewania się komplikuje się ze względu na oderwanie wypowiedzi pisanej od jej
podłoża komunikacyjnego. Odcięcie od konstytutywnej dla każdej wypowiedzi
sytuacji pragmatycznej powoduje konieczność wypracowania zastępczych środków i metod, naśladujących mechanizmy właściwe dla komunikacji pragmatycznej.
Owe substytuty składają się na warstwę strategii nadawczo-odbiorczej, zakładającej
swoisty dialog między nadawcą wypowiedzi a jej rzeczywistym lub potencjalnym
odbiorcą. W pracy z 2003 r., dotyczącej dwudziestowiecznych tekstów autobiograficznych, uznałam, że ową warstwę konstytuują elementy leksykalne, zwłaszcza tzw.
słowa dyskursywne, oraz kategorie systemu gramatycznego języka, głównie kategorie
werbalne, które winny być zauważone, „przeżyte” (Tutak 2003: 34). Odgrywały one
ważną rolę również w tekstach dawnych, sprzed trzech, czterech wieków, staną się
zresztą przedmiotem odrębnego opracowania. W tym studium pragnę wykazać, że
w złożoną przestrzeń dyskursywną, przestrzeń wyznaczaną przez relacje nadawczo-odbiorcze wpisują się także inne, pozawerbalne środki wypowiedzi, ściślej środki
graficzno-typograficzne oraz interpunkcyjne.

część druga
grafia i interpunkcja w przypisaniach
XVi i XVii w.

rozdział 3
grafia dedykacji
U podstaw przeprowadzonej przeze mnie kwerendy badawczej znalazła się obserwacja
związana z ówczesną praktyką drukarską, charakterystyczną – jak twierdzi Maria
Juda – dla polskiej typografii, nasilającą się w drugiej dekadzie XVII w. (2001: 143)1.
Polegała ona na tym, że do przygotowania i sporządzenia składu tekstu, począwszy
od karty tytułowej, korzystano z czcionek różnych rodzajów i o różnej wielkości:
„Łączono szwabachę i frakturę z antykwą i kursywą w obrębie tekstu, tego samego
języka, a nawet zdań i wyrazów” (ibid.: 144).
Bardzo interesującym zjawiskiem (zwłaszcza z punktu widzenia językoznawcy)
jest zabieg przeplatania, łączenia różnych krojów czcionek 2 w granicach jednego wyrazu. Zjawisko to można zaobserwować w tekstach Adama Gdacjusza. Omówię je na
przykładzie utworów dedykacyjnych, towarzyszących kazaniom pokutnym autorstwa
siedemnastowiecznego kaznodziei z Kluczborka i wydanych w latach 1644–1647.
Drukarze działający na ziemiach polskich dbali także o to, by właśnie za pomocą
pisma odróżnić główny tekst dzieła od jego dodatkowych cząstek konstrukcyjnych,
od elementów jego edytorskiego wyposażenia. Zatem zmiana parametrów czcionki
połączona z informacją zawartą w nagłówku i żywej paginie umożliwiała identyfikację
tych form wypowiedzi, które należały do obudowy dzieła, i wskazywała na funkcje
pełnione przez owe formy w procesie odbioru. Poza tym czcionka o różnej wielkości
i kształcie występowała w samym utworze dedykacyjnym.

1

2

Por.: „W polskiej typografii, w odróżnieniu od niemieckiej, widoczny jest brak konsekwencji
w stosowaniu pisma o zbliżonej stylistyce w składzie tekstu. W drukarstwie niemieckim
konsekwentnie łączono szwabachę i frakturę, niezależnie od tego, czy były pismem tekstowym, nagłówkowym czy wyróżniającym z pismami gotyckimi i postgotyckimi. W Polsce
natomiast daje się zauważyć daleko posuniętą dowolność” (Juda 2001: 143).
Przez krój czcionki, a ściślej krój pisma drukarskiego, należy rozumieć „charakterystyczny
obraz optyczny znaku litery, cyfry i alfabetu pisma drukarskiego o jednolitych cechach, jak:
styl rysunku, oczka i duktu, wymiary, oś nachylenia, stopień rozjaśnienia i zaczernienia
znaku itp.” (EWOK: 1249).
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Punktem wyjścia refleksji w tym rozdziale i w następnym będzie przypisanie
polskiego architypografa Jana Januszowskiego poprzedzające Wróżki Jana Kochanowskiego3.
Iaſnie Wielmoznému Panu a Panu,
Ieo mscI.
panv IendrzeIowI, HrabI
na Tęczynie, Woiewodzie
Krakowskiému &c.&c.
Ian Ianußowſki Lazarzowic, ſłużby ſwé
nanizßé, w miłośćiwą
łaſke zaleca.
WJedząc / in turbulentiſsimo hoc rerũ omnium ſtatu, Jaſnie Wielmożny a mnie Miłośćiwy Panie / że nietylko wſzytka rzeczpoſpolita krześćiańſka / ale y miła oyczyzna
naſza / któréyeſmy wſzyſcy wiele powinni / turbine & procellis vndique agitatur:
a boiąc ſye / byſmy zaś y ſami ſobie / y iéy w czym winni niezoſtali / tę małą wróżkę Jana
Kochanowſkiégo oneo wielkiégo / którégo nam śmierć żałoſna dłużéy zayźrzała / a tym
żałoſniéyſza / że y iedynégo poſthuma za nim porwała / poſyłam W.M. memu Miłośćiwému Panu / iako patri patriæ, & legum paternarũ cuſtodi vigilantiſsimo: Widząc że
po wielkiéy częśći czaſowi teraznieyſzému ſłuży: aby częśćią przypatrywać ſye wſzyſcy
mogli / przyczynie vpadku téy miłéy oyczyzny naſzéy: częśćią też ieſli być może / in
clinatam & penè cadentem patriæ fortunam, rationibus & conſilijs ſalutaribus ratowali / a temu w czas zabiegali / by to incendium armorum, które paſsim po wſzyſtkim
krześćiańſtwie ſye roznośi / do Polſ ki też pożarem iako nieprzyſzło: a oſobliwie /
aby defuncto vno, tym rychléy vicem illius expleat alter: gdyż / ieſli wczym / tedy
in principis & ciuiũ incolumitate Reipub. ſalus conſiſtit. Proſzę tedy aby W.M. móy
Miłośćiwy Pan tym beſpieczeńſtwem moim nieobrażaiąc ſye / tę zabawkę maluczką
którą poſyłam / z Miłośćiwą łaſ ką przyiąc / y mym Miłośćiwym Panem y obrońcą
być raczył: którégo Miłośćiwéy łaſce y obronie pilnie ſye zalecam. Dat: w Krak: 15.
dnia Maia 1587. 17–18

Tym, co zwraca uwagę w utworze Januszowskiego, jest wykorzystanie aż trzech krojów czcionki: szwabachy, kursywy i antykwy. Zakładam, że każda zmiana czcionki
jest znacząca, zanim jednak pokażę, jakie warstwy tekstu wydobywa, przedstawię
historię pisma drukowanego w Polsce w takim wymiarze, w jakim jest to niezbędne
dla założeń przyjętych w niniejszym opracowaniu.

3

Traktat społeczno-polityczny Kochanowskiego został wydany trzy lata po śmierci autora.
Po stronie tytułowej, przed swoją Prefacyją, drukarz umieścił wiersz złożony z sześciu
strof o incipicie Nie frasuj sobie / Mikołaju / głowy bez podania źródła (chodzi o Pieśń
VIII z Ksiąg wtórych Kochanowskiego).
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Za najstarszy rodzaj pisma drukowanego uznaje się gotyk, odwzorowujący kształt
i charakter liter z ówczesnych kodeksów rękopiśmiennych. Czcionkami gotyckimi
posługiwali się pionierzy „czarnej sztuki” we wszystkich krajach, z wyjątkiem Włoch,
gdzie dominowały renesansowe pisma drukowane (por. Juda 2001). Do pism gotyckich zalicza się teksturę – najściślej związaną z tradycją i praktyką skryptoryjną,
obecną w pierwszych książkach drukowanych (ksylograficznych i typograficznych).
Pojawiła się ona także na ziemiach polskich, w Prusach Królewskich i na Pomorzu dzięki Konradowi Baumgartowi i Jakubowi Karweysemu. Na południu Polski
w Krakowie Kasper Straube oraz przybyły z Metzu Kasper Hochfeder posługiwali
się rotundą, również należącą do pism gotyckich. Co ciekawe, zarówno teksturą, jak
i rotundą tłoczono przede wszystkim teksty w języku łacińskim. Do składu tekstów
w językach narodowych – polskim i niemieckim – używano pism postgotyckich, tj.
szwabachy i fraktury.
Frakturę sprowadził do Polski z Niemiec Hieronim Wietor w latach 20. XVI w.,
a po nim również Florian Ungler, ale była to już inna odmiana tej czcionki. Obaj
drukarze nie omieszkali pochwalić się nowymi nabytkami, zalecając w ten sposób
własny skład drukarski oraz potencjał techniczny swoich oficyn (por. Ulewicz 1957,
1977). Skorzystali z możliwości, jakie dawała im dedykacja – gatunek służący do pozyskiwania względów, przychylności i opieki przede wszystkim możnych protektorów,
ale i społeczeństwa, a przynajmniej określonych kręgów publiczności czytelniczej4.
Unglera wyręczył Stefan Falimirz, przypisując swoje dzieło Janowi Tęczyńskiemu,
Wietor zachwalał frakturę w dedykacji skierowanej do Mikołaja Wolskiego:
VMyſł then moy przełożenia thy Kxiąg lekarzkich z łacińſ kiego iezyka na polſ ki,
O możny panie, a panie moy miłoſciwy / dwie oſobliwy przycżyny k temu przywiodły.
[…] A zwłaſzcza iż moy miły Florian ſwoiego wielkiego nakładu, nie telko nielitował,
Ale też vſtawicżną robotą ſwą około tego tako pilnował, Jakoby naſnadniey / nalepiey / nachędożey nowemi Literami / y czudnemi Figurami ty Polſkie kxięgi ozdobił
y ochędożył.
(S. Falimirz, O ziołach i o mocy ich, +2, F. Ungler,
1534)

4

We wczesnym okresie rozwoju książki drukowanej produkcja wydawnicza pierwszych oficyn
była nastawiona na zaspokajanie potrzeb dwóch ważnych kręgów czytelniczych, tj. Kościoła
i szkoły. Stopniowo wraz z rozwojem gospodarczym, naukowym i kulturalnym kraju, któremu
towarzyszyło doskonalenie sztuki typograficznej, dochodziło do rozszerzenia i zróżnicowania
środowiska odbiorców książki. Według Kazimierza Piekarskiego „konsumpcja książki w XV
i XVI w. laicyzuje się, aktualizuje i unarodawia. […] O ile w XV w. konsumentem książki
był głównie kler, to z biegiem lat XVI stulecia w szybkiem tempie przybywa element świecki
[chodzi o mieszczaństwo i szlachtę – K.T.]” (Piekarski 1932: 378).
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[…] wpadły mi ſą na myſl Eccleſiaſtes xyęgi maluſkye Salomonowe / […]. Ktore gdym
pilnye przeczytał / y też połaćynie wybiyał / tak mi ſye barzo ſpodobały żem ſię też
niemogł wſtrzymać / ażeby na mowę ſławnego ludu tego Polſkyego / przez Jeronima
Zwyelunya / drużbę moiego były przełożony złaćyny wpolſkie / co też ieſt zniemałą
pracą y pilnoſcią vczyniono / a tymi literami nowemi nadobnemi nyedawno wkrainye
nyemyeckyey naleźyonymi / a zwielkim nakładem y ſpracą też nad fortunę moię do
mnye przywyeźyonymi / ynnych wyele liter y punktow / ktorych temu ięzykowi
potrzeba było przyćyniwſſy / imprymowany a okraſſony były.
(Ecclesiastes Księgi Salomonowe, H. Wietor,
1522)

Szwabacha powstała prawdopodobnie w Norymberdze, a za sprawą wędrownych
drukarzy niemieckich została rozpowszechniona w Europie Środkowej. Na ziemiach
polskich pojawiła się już pod koniec XV w. w oficynie Karweysego, jednak dopiero
dzięki przedsięwzięciom wydawniczym Floriana Unglera (w latach 20. XVI w.)
szwabacha zaistniała na długi czas w rodzimej praktyce typograficznej, pozostając
ulubionym krojem druków w języku polskim aż do połowy XVII w. (Gieysztor 2009:
140). Drukarze działający na ziemiach polskich modernizowali i ulepszali szwabachę,
dostosowując ją do zmian zachodzących w pisowni i ortografii polszczyzny. Wielkie
zasługi w tej dziedzinie położyli Łazarz Andrysowic i jego syn Jan Januszowski.
Zdaniem Zygmunta Mocarskiego, historyka książki toruńskiej, właśnie oficyny tego
miasta zerwały ze zwyczajem drukowania polskich książek czcionkami gotyckimi
(DDP 1962: 42)5.
Pisma drukowane o proweniencji renesansowej, tzn. antykwa i kursywa, dość
wcześnie zaczęły konkurować z frakturą i szwabachą. Szwabacha, jako pismo dobrze
odpowiadające specyfice języka polskiego, ustąpiła pola antykwie dopiero w latach 40.
XVII w., podczas gdy w innych krajach pozostających w sferze wpływów Kościoła
rzymskokatolickiego antykwa zajęła miejsce szwabachy znacznie wcześniej – pod
koniec XVI w.6 Antykwa – najważniejsze do dziś pismo – powstała w 2. połowie
XV w., a jej źródeł należy upatrywać między innymi w inskrypcjach rzymskich.
Z drukarzy działających na ziemiach polskich pierwszy zastosował antykwę Florian
Ungler (z Wolfgangiem Lernem, 1513/1514), po nim Jan Haller i Hieronim Wietor.
Kursywa należy do pism drukowanych o formie pochyłej, jej dukt nawiązuje do
potocznego pisma łacińskiego klasycznego, do italiki kancelaryjnej. Około 1520 r.
5

6

W tym kontekście są przywoływane nazwiska dwóch typografów: Christiana Bekka
(w panegiryku Ludwika Estkego Życzliwe winnego affektu votum z 1686 r.) oraz Jana
Baltazara Breslera (DDP 1962: 50).
Najbardziej stabilna była pozycja pism o proweniencji gotyckiej na obszarze niemieckojęzycz nym, sprzyjał jej bowiem konfesyjny charakter pisma gotyckiego, jego związek
z niemiecką reformacją (Juda 2001: 142).
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wprowadził ją w Polsce Hieronim Wietor w odmianie, która zdobyła sobie długotrwałe powodzenie.
Pisma o proweniencji humanistycznej, renesansowej były używane początkowo do
składu tekstów łacińskojęzycznych. Do składu tekstów w języku polskim antykwa była
wprowadzana stopniowo – najpierw pojawiła się na karcie tytułowej i w nagłówkach,
dopiero w XVII w. ukazała się dedykacja napisana po polsku i wydrukowana antykwą.
Mowa o przypisaniu Biblii Świętej królowi Władysławowi IV autorstwa Krzysztofa
Radziwiłła w gdańskim wydaniu Pisma św. u Andrzeja Hünefelda7 (1632). Antykwa
została połączona z kursywą, którą wytłoczono wstawki łacińskie oraz apostrofę
poprzedzającą korpus dedykacji Najaśniejszy Miłościwy Królu, Panie Panie mój miłościwy. Co ciekawe, druga dedykacja podpisana przez Superattendentów i Pasterzy
Zborów Ewangelickich w Wielkiej Polszcze (jej autorem był Daniel Mikołajewski,
tłumacz Biblii) skierowana do Krzysztofa Radziwiłła8 (a za jego pośrednictwem do
króla) została już wydrukowana drobną szwabachą połączoną z antykwą (m.in. w formule adresowo-salutacyjnej i apostrofie).
Na uwagę zasługują próby stworzenia pisma narodowego. Pierwsze kroki w tym
kierunku uczynił Hieronim Wietor. Z końcem lat 20. wprowadził pismo, które K. Piekarski uznał za pierwsze oryginalne pismo polskie (1932: 360). Była to duża ozdobna
kursywa, używana wyłącznie do składu przedmów lub krótkich utworów wierszowanych. Z kolei historycy języka na czele z Z. Klemensiewiczem (1981: 359), S. Urbańczykiem (1955: 89) i Stanisławem Rospondem (1955: 98–99) podkreślają pionierstwo
Wietora w dziedzinie ortografii: to od niego pochodziły takie nowości, jak kreskowanie
a jasnego9 (zgodnie z propozycjami Stanisława Zaborowskiego), konsekwentne prze7

8

9

Andrzej Hünefeld oficynę drukarską przejął w roku 1608 po Wilhelmie Guilemothanie,
który również nie stronił od innowacji – należy do nich użycie kursywy w druku Nowego
Testamentu z roku 1606, a więc w czasie, gdy w tekstach polskich dominowała szwabacha
(por. Nowak 1967 [1968]).
Rola Krzysztofa Radziwiłła w procesie przygotowania do druku i wydania Biblii zwanej
gdańską jest warta odnotowania. Biblia gdańska – drugi pełny kalwiński przekład Pisma
św. na język polski (Nowak 1967 [1968]: 39) – miała stanowić możliwie wierną kopię
Biblii brzeskiej z 1563 r., nad czym czuwali przedstawiciele zborów wielkopolskich,
małopolskich i litewskich. Jednak już w trakcie druku Biblii pojawiły się głosy niezadowolenia, m.in. ze strony zborów litewskich. Do osób krytykujących zbytnie odstępstwa
od edycji brzeskiej dołączył też Radziwiłł. Hünefeld zwrócił się więc do niego o radę
i pomoc. Odpowiedź możnowładcy z 6 kwietnia 1632 r. uspokoiła drukarza. Co więcej,
Radziwiłł przyjął propozycję (jej inicjatorem był Mikołajewski), aby nowe wydanie Biblii
mu dedykowano (propozycja nie wiązała się z koniecznością finansowania kosztownego
przedsięwzięcia, które było już w toku).
Według T. Lisowskiego sposób oznaczania tzw. a jasnego za pomocą kreski nad literą
przyjęty w drukarni Wietora, powszechnie stosowany w praktyce drukarskiej XVI w.,
pozwalał zachować tożsamość z oryginalną pisownią licznych wyrazów zapożyczonych
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ciwstawianie spółgłosek w szeregu typu s – š – ś, wprowadzenie znaku na przednią
samogłoskę nosową ę oraz czcionki ł, kreskowanie spółgłosek miękkich nawet przed
literą i (jest to stała cecha późniejszych druków), również próby zaniechania kropkowania z w zbitce cz.
Prace nad stworzeniem pisma narodowego do druku tekstów w języku polskim
były kontynuowane w Drukarni Łazarzowej przez Łazarza Andrysowica, a przede
wszystkim przez jego syna i spadkobiercę Jana Januszowskiego. Postanowił on nadać
antykwie i kursywie narodowy charakter, tworząc taką odmianę pisma drukowanego
(o formie prostej i pochyłej), która odpowiadałaby specyfice i odrębności polszczyzny. Swój projekt wraz z trzema systemami ortografii (Jana Kochanowskiego,
Łukasza Górnickiego i własnym) przedstawił w dziele Nowy karakter polski (1594),
poprzedzonym dedykacją skierowaną do Hiacynta Młodziejowskiego i Mikołaja
Korycińskiego, w której tak pisze10:
[…] zdało mi ſie iuż daléy nie odkładaiąc / […] wydać przynamniéy tę Polſzczyznę
nową / Karakter dwóy Polſki / vkośny y proſty: a przy nim y Orthographią Polſką.
Karakter mówię Polſki właſny nie Niemiecki. […] Rzeczyć wprawdźie trochę nowé
y niezwyczayné / potrzebné przedśię / y takié których tak rozumiem y W.M. moi
M. Panowie ſami / y inſzych barzo wiele w Koronie Polſkiéy dawno mieć pragnęli.

Drukarze starali się przestrzegać pewnej zasady ogólnej, wywiedzionej jeszcze ze
starożytności: teksty łacińskie drukowano antykwą lub kursywą, teksty w językach
narodowych zaś – czcionkami gotyckimi. Na podstawie Prefacyi towarzyszącej Wróżkom Jana Kochanowskiego można stwierdzić, że tej zasadzie pozostał wierny także
Januszowski, choć w formule adresowo-salutacyjnej, stanowiącej właściwą inskrypcję
dedykacyjną, wprowadził dwa kroje czcionki. Antykwa oraz kapitaliki z majuskułą
służą wyróżnieniu odbiorcy prymarnego, podobnie jak wielka litera w formułach
dookreślających adresata (Wojtak 1999: 211) wewnątrz tekstu. W korpusie utworu
dedykacyjnego występuje szwabacha i antykwa, przy czym pierwszy krój czcionki jest
zarezerwowany dla fragmentów w języku polskim, drugi – dla fragmentów łacińskich.
Dwa wyrazy łacińskie nie zostały jednak wydzielone za pomocą kroju czcionki, który

10

z łaciny na -yja, -ija. Lisowski zauważył, że to rozwiązanie Wietora było sprzeczne
z tradycją graficznego nacechowania alografu samogłoski długiej ≥ pochylonej (2001: 27).
Z kolei ukośną kreskę jako znak pochylenia samogłosek e oraz o stosował Jan Sandecki-Malecki – korektor i redaktor wydawnictw Hallera i Unglera (Urbańczyk 1955: 88).
Kreskowanie samogłosek występowało też w drukach Oficyny Łazarzowej, przy czym
Januszowski wyróżniał dwojakie brzmienie e, tj. è i é. W drukach XVII w. zarzucono
kreskowanie pochylonego e oraz o, zaś opozycji a (pochylone) – á (jasne) używano coraz
bardziej chaotycznie (ibid.: 91).
Szerzej na temat nowatorskiego przedsięwzięcia Januszowskiego, jego traktatu i planów
wprowadzenia polskiej czcionki zob. (Kiliańczyk-Zięba 2007, zwłaszcza s. 48–60).
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przysługuje łacinie. Jeden pojawia się w miejscu szczególnym – w górnym zwierciadle
ramki na stronie 18 jako żywa pagina i stanowi odautorskie określenie typu tekstu
(Praefacia). Drugi występuje na stronie 17 we fragmencie: Jana Kochanowskiego
onego wielkiego / którego nam śmierć żałosna dłużej zajźrzała / a tym żałosniejsza /
że i jedynego posthuma za nim porwała. Rzeczownik postumus z polską końcówką
dopełniacza/biernika liczby pojedynczej, został, podobnie jak prefacyja, zapisany
szwabachą. Oba rzeczowniki odnotowali autorzy SPXVI (XXVIII: 224, XXX: 254).
Interesujące są zwłaszcza przykłady wystąpień tych wyrazów – najpierw są to definicje zaproponowane przez Calepina (w wypadku postuma – ten który się po śmierci
ojcowskiej narodzieł) i Mączyńskiego (w wypadku prefacyi – przedmowa, to jest
pirwsza rzecz przed jakiemi księgami). Następnie przytoczone zostały fragmenty dzieł,
w których pojawiają się różne formy fleksyjne wymienionych jednostek. Rzeczownik
prefacyja występuje po pierwsze, w Judicium Wujka z 1570 r. dwa razy w formie
miejscownika liczby pojedynczej (w Prefacyey) zapisywanej wielką literą, raz z ligaturą æ (k. 127r), raz z e (k. 218v); po drugie, w Obronie nauki Krowickiego z 1560 r.
w formie mianownika liczby mnogiej (Prefacye / to jest przedmowy) i biernika liczby
mnogiej (Prefacye jedni powiedają i piszą) – tu zapis tylko z e. Wszystkie te wyrazy
tekstowe zostały wydrukowane szwabachą, tak jak tekst polski. Jeżeli chodzi o rzeczownik postumus, to w drugiej części Worka Judaszowego Klonowica na stronie 63
występuje forma narzędnika liczby pojedynczej (zjawił się miedzy dziećmi drugimi
Posthumem) zapisana wielką literą, szwabachą i z h w grupie sth na granicy dwóch
morfemów11. Co ciekawe, nieco poniżej w marginaliach pojawia się objaśnienie znaczenia (Pogrobek / który się po śmierci ojcowskiej rodzi), i tu już rzeczownik Posthumus
wydrukowany został kursywą. Z kolei w Tytułach prawa majdeburskiego Bartłomieja
Groickiego wyraz postumus w postaci niezaadaptowanej został utrwalony antykwą:
dwa razy wystąpił w formie mianownika liczby pojedynczej (którego Posthumus
zową; Posthumus wedle Prawa / po Ojcu także dziedziczy) i raz w dopełniaczu liczby
pojedynczej w łacińskiej glosie marginalnej (Posthumi prærogativa). Warto zastanowić
się nad tym, co decydowało o przyjęciu takiego właśnie rozwiązania typograficznego,
czy na przykład na tej podstawie wolno nam dzisiaj wyprowadzać wnioski o stopniu
przyswojenia owych zapożyczeń, o etapach ich przenikania do zasobu leksykalnego
staropolszczyzny.
Przeanalizujmy teraz wybrane fragmenty tekstu z połowy XVII w. zatytułowanego Strzała Zacnego Domu Ich Mościów Panów Mikołajewskich, abo Kazanie na
pogrzebie / Jej Mości P. Zofijej z Drzewiec Zaleskiej Pisarzowej Ziemskiej Sieradzckiej. Miane w Piotrkowie / przed Prześwietnym Trybunałem Koronnym, w Kościele
Wielebnych Ojców Zakonu S. Franciszka De Observantia, przez X. Pawła Kaczyń11

W taki sposób, tj. jako złożenie, traktują ów rzeczownik i Mączyński, i Calepinus. Por. Posthumus,
posthumi; masc. sec. Ex post et humus compositum (Mączyński 1564/1973: 315).
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skiego Societ: Jesu. 4. dnia lutego, roku 1647. W Poznaniu / w drukarni Wojciecha
Regulusa.
Strzała należy do popularnego w dobie średniopolskiej nurtu druków ulotnych
związanych z obrzędami misterium śmierci. Tekst kazania, a właściwie przemowy
pożegnalno-pochwalnej, został poprzedzony utworem dedykacyjnym jezuity Pawła
Kaczyńskiego skierowanym do Marcjana Zaleskiego, pisarza ziemskiego. Dokument
ukazał się w roku śmierci żony Marcjana, Zofii z Mikołajewskich Zaleskiej, w oficynie znanego poznańskiego typografa Wojciecha Regulusa. Drukarz, przygotowując
okolicznościowe wydanie, posłużył się trzema krojami pisma: w dedykacji kursywą
i antykwą, w kazaniu szwabachą i antykwą. Oto fragmenty inicjalne przypisania
Kaczyńskiego i jego kazania:
MNIE WIELCE MOSCIWEMV PANV,
Iego MośćI
p. marcIanowI
zaLeskIemv
piſarzowi Ziemskiemu Sieradzkiemu
Panu y Dobrodźieiowi.
ZYczyłem ſobie Moy Mośćiwy Panie, żeby kapłańſka moia vſługa zacnemu ćiału świętey
pamięći Iey Mośći Paniey Małżonki Twoiey oddana, prętko miiaiąca, vſzy y pamięći
ludzkie ſtrzałą będąc, przy chwalebnych wielkich Oratorow przykładach zoſtała, ktorzy
godne ſłońca ſwe kazania, wpokątney niewiadomośći taić, niżeli z domu in publicum,
na niezgodne rozſądkow ludzkich Kontradykcye puſzczać wolą. A2
Poſuit me ſicut ſagittam electam.
Vczynił mię ſtrzałą wyborną: Iſai.49.
MJedzy nowinami ktore z nieba wielki Apoſtoł Jan S. na źiemię wynioſł / y to cżytamy / że
pod ten właſnie czas kiedy był w niebie / Direktorowie woienne woyſka niebieſkie po swiećie
rozſyłaiąc / inſze kupy w niebie zoſtawiwſzy / na nas źiemianow cztery tylko konie puśćili.
Przezacni Słuchacze. Opiſanie y powinność ich w kśięgach obiawienia maćie: mnie teraz na
Czwartym doſyć; Et ecce equus pallidus, & qui ſedebat ſuper eum nomen illi mors. Był
tam iakiś lekko na koniu śiedzący ſłużalec / wſzytka iego corpulentia kość / konia
miał wyſchłego / bladego: a zwano go śmierć. Rzekłbym że nam ordynacye niebieſkie
znacznie pofolgowały / że na chudobę źiemiańſką reſpektuiąc / gromadnemi nas kupami
nie zawaliły: ale Ach / iak nas wiele i ta czworka koſztuie. A3

Czcionką antykwową na tle tekstu utrwalonego w dedykacji kursywą, w kazaniu zaś
szwabachą zostały wyróżnione fragmenty łacińskie: w przypisaniu wyrażenie in
publicum, natomiast w kazaniu perykopa pochodząca z 49 rozdziału Księgi Izajasza,
dwa wersety z 6 rozdziału Apokalipsy św. Jana oraz pojedynczy wyraz corpulentia.
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Pozostałe zapożyczenia łacińskie: Oratorow, Kontradykcyje; Direktorowie, ordynacyje,
forma imiesłowowa od czasownika respektować nie zostały wydrukowane antykwą.
Oto inne jeszcze przykłady zapożyczeń, które pochodzą z tekstów dedykacji i kazania,
a zostały zapisane antykwą oraz czcionką zarezerwowaną dla tekstu polskiego:
– antykwą: pojedyncze wyrazy: godne pondus, Bogow oracula, dekreta grandescunt;
na incrementa, pod arbitria, crimen zadawać, trzymam się stylum Ewangelisty S., kiedy przyszło do scribebat, zapomni phrasim; połączenia wyrazowe:
in publicum puszczać, idźie Omnis armatura fortium, Non dum in Auge,
Quo ausu, wysokie bravia virtutis12
– przy Wotach, materyjej, dekreta Trybunalskie, autentykuję, do disgustu, śmiertelne
exakcyje, podobna wizyja, Poëticka prawda, dla familijej, do prerogatywy, diskurs
zostawuję, Genealogiją podając, Retorskich kolorow, u Historykow, na teatrum,
substrakcyje czynił, amarykujesz, Beatifikować, przy ekcessach.
Można zauważyć, że czcionka, którą Wojciech Regulus i inni drukarze posłużyli się
przy składzie tekstu polskiego, została też wykorzystana do utrwalenia latynizmów, tj.
wyrazów zapożyczonych z łaciny i przystosowanych do polskiego systemu językowego
(Dubisz 2002: 222, 2007: 10)13. Latynizmy jako elementy leksykalne zasymilowane,
zaadaptowane fleksyjnie, były oddawane za pomocą czcionki charakterystycznej dla
języka narodowego, natomiast makaronizmy, czyli wtręty leksykalno-frazeologiczne
stosowane w ich oryginalnej postaci morfologicznej i składniowej (Dubisz 2002: 229),
zapisywano czcionką zarezerwowaną dla języka łacińskiego. Odmienne są też, moim
zdaniem, funkcje tekstowe makaronizmów i latynizmów. Pierwsza grupa konstytuuje
oratio ornata (mowę ozdobną), która ma pozyskać odbiorcę poprzez delectare et
movere. Użycie latynizmów jest podporządkowane innemu celowi, mianowicie

12

13

Do tej grupy należałoby dołączyć także liczne cytaty pochodzące przede wszystkim
z Biblii, ale także z zaplecza erudycyjnego świeckiego, z podaniem źródła w marginaliach
bądź bez tego określenia. Por. Fecit Deus duo luminaria magna, luminare maius ut
præsset diei, et luminare minus, ut præsset nocti (w marginaliach Gen.1.); Luna
sub pedibus eius (Apoc.12.); Non semper feriet quodcunq; minabitur arcus (Horat.
arte Poe.).
Inaczej do tego interesującego zjawiska językowego podchodzi na przykład C. Backvis,
który zapożyczenia powierzchownie przyswajane polszczyźnie (superficiellement
„indigénisés”) za pomocą końcówek włączył do zbioru makaronizmów. Takie wyrazy
spolszczone (mots „polonisés”) reprezentują m.in. rzeczowniki wyrażające pojęcia abstrakcyjne, pochodzące od słów łacińskich zakończonych na -tio, które w języku polskim
wymienia się na -cja (-cya): kaucya, restrykcya, inkwizycya, delacya itd. (przykłady zostały zaczerpnięte z Collatio – czyli kolacyi – tego wszytkiego, co na rokoszu i w Wiślicy
zawarto, i zaraz rozsądek o tym z początku XVII w.) (Backvis 1958: 42).
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[…] potrzebie wyrażania pojęć określeniami im tylko właściwymi, pragnieniu, by pewnym treściom intencjonalnym służyły im tylko przynależne wyrazy, słowem pragnieniu
jednoznaczności i związanej z tym potrzeby ścisłości (Skwarczyńska 1937: 359).

A zatem latynizmy wiążą się z oratio dilucida (mową jasną), raczej z docere aniżeli
delectare i movere. Zresztą łacina jeszcze w XVI w. dominowała w tych formach
wypowiedzi, które legły u podstaw utworów dedykacyjnych, tj. w epistolografii
i w oratorstwie. W prywatnej korespondencji między ludźmi wykształconymi pojawiała się ze względu na powagę adresata, chęć wykazania swego wykształcenia,
także ze względu na literacki charakter humanistycznych listów (Krókowski 1932:
408). Język polski służył w korespondencji raczej niższym warstwom społecznym.
Najdłużej przetrwała łacina w korespondencji duchowieństwa, niechętnego językowi ojczystemu jako potencjalnemu szerzycielowi herezji, zwłaszcza luteranizmu
(ibid.: 413). Osoby świeckie częściej i chętniej sięgały po język polski, który obsługiwał korespondencję między osobami równymi rangą w hierarchii społecznej
albo w sytuacji, gdy status społeczny nadawcy przewyższał pozycję odbiorcy listu.
Użycie języka polskiego w liście do adresata wyżej postawionego w hierarchii
społecznej wiązało się z koniecznością usprawiedliwienia takiej decyzji. Chodziło
bowiem o to, by nie narazić się na obrazę i wymówki ze strony odbiorcy. Jak pisze
Jerzy Krókowski, również w oratorstwie, przy uroczystych obchodach, dworskich
czy akademickich, z okazji zwycięstw i ważniejszych wydarzeń, rozbrzmiewała
łacina dla dodania i podkreślenia splendoru uroczystości. Kiedy biskup Maciejowski
na pogrzebie Zygmunta Starego wygłosił mowę funeralną po polsku, miano mu to
za złe, przemawiał bowiem jakby tylko do Polaków, a nie także do obecnych tam
cudzoziemców. Biskup obronił swoje stanowisko, argumentując, że wydało mu
się stosownym i odpowiednim wychwalać polskiego króla wobec jego rodaków
po polsku. Zaraz jednak wydał swoją mowę po łacinie (ibid.: 409). Język polski
stopniowo opanowywał obie dziedziny, tj. i korespondencję, i oratorstwo (zwłaszcza
sejmowe) zgodnie z zasadą sformułowaną (po łacinie) w roku 1549 przez Andrzeja
Zebrzydowskiego: Polonus scripsi Polona lingua et ad Polonum. Łacina jako część
składowa polskich listów i mów odgrywała ciągle ważną rolę. Przede wszystkim
służyła wytwarzaniu i umacnianiu poczucia jedności, wspólnoty komunikacyjnej
nadawcy i odbiorcy, podkreślaniu tej samej lub przynajmniej zbliżonej bazy doświadczeniowej uczestników procesu komunikacji. Jak słusznie stwierdza Jakub
Z. Lichański, ten swoisty język stanowił wyraz określonego sposobu patrzenia na
świat i jego oceny, a także określonego sposobu wyrażania owego świata (Lichański 1992: 294). W utworach dedykacyjnych XVI w. utrwalonych w języku polskim
spotykamy zapożyczenia z łaciny w postaci zarówno latynizmów, jak i makaroni-
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zmów. Udział tych ostatnich, zwłaszcza w korpusie dedykacji, znacząco wzrasta
już w XVII w.
Pragnę też zwrócić uwagę na szczególnie moim zdaniem interesujące zjawisko
przeplatania, łączenia różnych krojów czcionek w granicach jednego latynizmu,
co można zaobserwować w tekstach autorstwa siedemnastowiecznego kaznodziei
z Kluczborka, Adama Gdacjusza. Morfem leksykalny latynizmu (wydzielany na
ogół dość niekonsekwentnie w różnych wyrazach tekstowych) był zapisywany
antykwą lub kursywą, zaś morfemy gramatyczne (zwłaszcza końcówki fleksyjne) – czcionką gotycką. Zjawisko to dostrzegła w siedemnastowiecznych tekstach
Urszula Burzywoda i zinterpretowała jako wstępny etap (orto)graficznego przyswajania zapożyczeń (Burzywoda 2002: 37), tj. utrwalania nowego słownictwa za
pomocą rodzimej czcionki (gotyckiej). Analiza dokumentów z XVI w. wykazała,
że zapis latynizmów szwabachą był wcześniejszy, natomiast pod koniec tego wieku,
a zwłaszcza w wieku XVII pojawił się pomysł „dzielenia” wyrazów tekstowych na
część obcą i polską. U. Burzywoda przytacza przykłady pięciu druków, w których
można zaobserwować omawiane zjawisko, łącząc je z peryferyjnymi oficynami
Leszna, Olesna, Elbląga i Brzegu. Okazuje się jednak, że Cometologija albo Krótki
dyskurs astrologiczny Józefa Wiśniowskiego ukazała się w Krakowie, w drukarni
Franciszka Cezarego. Nie można też traktować omawianego zjawiska tylko jako
pewnej ciekawostki drukarskiej, ale warto poświęcić mu więcej uwagi, badając
wytwory znanych i mniejszych typografii oraz różnych autorów, zwłaszcza tych
o dużym wyrobieniu językowym. Do takich twórców należy Adam Gdacjusz, co
podkreślali A. Brückner (1904: 372), Jan Zaremba (1969: 53) i Henryk Borek (1962).
Właśnie Borek – autor językoznawczego wstępu do Wyboru pism Gdacjusza oraz
monografii Język Adama Gdaciusa – zwrócił uwagę na kształt typograficzny jego
dzieł. Interesował go system ortograficzny druków kluczborskiego kaznodziei,
zdawał sobie jednak sprawę z tego, że problemy pisowni łączą się z zagadnieniami
kroju czcionki i że te ważne kwestie winny być rozpatrywane wspólnie14.
Dwadzieścia cztery utwory Gdacjusza, które dochowały się do naszych czasów,
ukazywały się w okresie czterdziestu czterech lat (1644–1688) w czterech dru-

14

Por. w tym kontekście słowa Hieronima Wietora: „[…] trudnoſć ſłow polſkich ku wypiſaniu
/ ktora takowa ieſt / iże też ſnadź niepodobno barzo wiele ſłow czćionkami / albo literami
łaćińſkiemi / ktorych poſpolićie vżywamy wypiſać: A wſſakoż / mogloby ſie temu podobno
pogodźić / gdźieby chuć / a chćiwoſć była: Abowiem / iako Cicero powieda: za chćiwoſćią
tych ktorzy ſie uczą / nayduią ſie vczyćiele” (H. Wietor do J. Tarnowskiego, [w:] Księgi
które zową Język, +2v, H. Wietor, 1542).
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karniach: toruńskiej Michała Karnała15, leszczyńskiej Daniela Vettera, oleśnickiej
Gottfryda Güntzela i brzeskiej Jana Krzysztofa Jakuba16. Dwie ostatnie są oficynami śląskimi, tu – na Śląsku – ukazały się dzieła Gdacjusza z tzw. drugiego okresu
twórczości (1674–1688), najwięcej – 14 druków17 – w zasłużonej dla kultury polskiej
oficynie Jakuba. H. Borek, który zdecydował się na wspólne omówienie systemu
ortograficznego druków Gdacjusza, tak scharakteryzował ich kształt graficzno-typograficzny:
We wszystkich drukach Gdaciusa podstawową czcionką jest szwabacha, jednak w tytułach stosuje się antykwę, a dla wyróżnienia cytatów, szczególnie łacińskich, petitową
antykwę i kursywę. Ponadto dla uwypuklenia tytułów, podtytułów, ważniejszych
sformułowań, podkreśleń itp. stosuje się różne wielkości czcionek, co w efekcie daje
raczej męczącą dla oka pstrokaciznę graficzną (Borek 1962: 13–14).

I dalej:
Także pisownia świeżych zapożyczeń łacińskich w zakresie wyrazów pospolitych jest
najczęściej wierna oryginałowi, bez przekształceń substytucyjnych […] (ibid.: 19).

Pisarstwo Adama Gdacjusza rozpoczyna sześć kazań pokutnych zatytułowanych
Ardens irae divinae ignis; każde z nich zostało poprzedzone utworem dedykacyjnym.
Dedykacje te stały się przedmiotem mojego zainteresowania18. W przypisaniach towa15

16

17

18

Taka wersja nazwiska typografa pojawia się w adresie wydawniczym na stronie tytułowej
kazań pokutnych (Drukowano w Toruniu przez Michała Karnała). Inną wersję, tj. Karnall,
przyjmują autorzy DDP (1962: 192–194).
U J. S. Bandtkiego występują trzy wersje nazwiska brzeskiego typografa, tj. Jacobi, Jakub
i Jakób (1826, 3: 42–44), zaś u Bronisława Kocowskiego pojawia się tylko jedna postać,
tj. Jacobi (1948: 55–57).
Do druków brzeskich nie zaliczyłam dokumentu Jesus! Biga quaestionum pozbawionego
adresu wydawniczego, który według Estreichera (BP: 61) wyszedł u Jakuba. Zdaniem
H. Borka (1962: 209–210) i Izabeli Kaczmarzyk (2003: 249) jest to druk Karnała wydany
w latach 1647–1649.
Gdacjusz dbał o odpowiednią ramę wydawniczą swych pism, ale wyposażał je nie tyle
w dedykacje, ile w przemowy do czytelnika, utwory skierowane do „zoilów” czy wiersze
gratulacyjno-zalecające przyjaciół. Przypisania towarzyszą tylko kazaniom, przy czym adresatem zbioru zatytułowanego Postilla popularis z 1650 r. uczynił Gdacjusz samego Boga:
Bogu w Trojcy ś. Jedynemu Ojcu, Synowi i Duchowi ś. Panu, Patronowi i Dobrodziejowi
memu najmilszemu, najlepszemu i najpewniejszemu tę PIERWSZĄ POSTYLLE CZĘŚĆ
nabożnym i uniżonym sercem ofiaruję i oddaję z pokornym ukłonem do nog Majestatu
Jego ś. upadając i prosząc, aby mię niegodnego sługę swego w opiekę Swoję przyjąć, od
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rzyszących pierwszemu i drugiemu kazaniu pojawia się adresat zbiorowy: pierwsze
jest poświęcone Ich M<o>ściom PP. Seniorom i Dozorcom Kościoła Augspurskiej
Konfessyjej w Wilnie, drugie – Panom Burmistrzowi i Rajcom; Wójtowi, Przysiężnym /
Starszym / i wszytkiemu pospólstwu miasta Kluzborka: Słuchaczom, i Dobrodziejom.
W ten sposób Gdacjusz spłacał dług wdzięczności wobec swych byłych – wileńskich
oraz obecnych – kluczborskich mecenasów i opiekunów. Zdaniem Jana Zaremby
„dedykacje następnych kazań miały służyć «ad captandam benevolentiam» panów
i szlachty śląskiej dla kościoła protestanckiego” (1969: 31).
Adresatami przypisań uczynił Gdacjusz kolejno: Jana Dąbrówkę z Jasienia na
Lasowicach (kazanie III), Jerzego Paczeńskiego z Wielkiej Paczyny na Dzilnej i Wołoszowie (IV), Jana Błonkowskiego z Kemszyc na Turawie (V) oraz Krystiana Molendę
i Jerzego Kocha, sług pana Promnitza i pana z Felzu (VI).
Podział latynizmu na część łacińską i polską można zaobserwować już w dedykacji towarzyszącej trzeciemu kazaniu (zob. ilustrację 2), ale dotyczy on tylko
jednego wyrazu:
Coby był głod ćieleſny / wiemy poniekąd nie tylko z experiencyey / ale y z hiſtoriy. 2

Rzeczownik eksperyjencyja występował już w XVI w. Autorzy SPXVI odnotowali
33 wystąpienia eksperyjencyi w ośmiu dokumentach. Wszystkie wyrazy tekstowe
w tych źródłach zostały wydrukowane czcionką gotycką, tak jak tekst polski, wszystkie też zawierają nagłosowe ex- z literą -x- (wymawianą ks), natomiast w śródgłosie
dominują grupy: -ri- (29 : 4 -ry-) oraz -cy- (25 : 6 -ti- : 2 -ci-) (VI: 540). Podział
rzeczownika u Gdacjusza nie uwzględnia granicy międzymorfemowej, ale przebiega
wewnątrz tematu fleksyjnego. Zgodnie z tym podziałem do części rodzimej, polskiej,
został zaliczony segment -cyey z nagłosowym c pochodzącym ze spalatalizowanego
-t- w experientia, -ae.

obmowcow sprosnych bronić i pracom mym dalszym z łaski Swej błogosławić raczył!
(Gdacjusz 1969: 169).
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Ilustr. 2. Strona tytułowa verso Trzeciego kazania pokutnego o ogniu gniewu Bożego Adama
Gdacjusza, sygn. BJ 36367 I.
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Zanim przejdę do omówienia innych, liczniejszych przykładów latynizmów z wydzieloną częścią obcą i rodzimą, pragnę dowieść, że „męcząca dla oka pstrokacizna
graficzna”, o której wspomniał H. Borek (1962) (co ciekawe, nie powtórzył tych słów
w Uwagach o języku, tj. językoznawczym wstępie do wyboru pism Gdacjusza z 1969 r.),
była uzasadniona funkcjonalnie, świadczyła o wrażliwości nadawcy tekstu na słowo,
zwłaszcza na słowo cudze. W dedykacji do Trzeciego kazania pokutnego o ogniu gniewu Bożego zostały wykorzystane następujące kroje czcionek: petitowa czcionka gotycka (dominuje w głównym tekście przypisania), szwabacha oraz kursywa i antykwa.
Tą ostatnią zostały złożone przede wszystkim marginalia, tj. glosy odsyłające do źródeł
łacińskich, a także cytaty łacińskie19 i pojedyncze wyrazy w tekście głównym:
możeſz je […] ſobie privatim czytać 3
A Hieronym9 20 […] napiſał te ſłowa: Hic oſtenditur verbum Chriſti non ſolùm
ſufficienter; ſed abundanter etiam Laicos habere debere, & docere ſe in vicem
vel monere: Tu śię pokazuje / ſą ſłowa Hieronyma S. / że ſłowo Chriſtuſowe / nie
tylko doſtatecznie; ale też obfićie Laikowie (proſtacy) mieć / y ſpołecznie śię uczyć
y napominać mają. 3–4

Gdacjusz dbał o tłumaczenie na język polski fragmentów łacińskich, chcąc ułatwić
czytelnikowi lekturę i podkreślić popularny charakter swojej twórczości (Zaremba
1969: 80), dbał także o wyróżnienie przełożonych cytatów za pomocą szwabachy.
Szwabachą zostały również utrwalone fragmenty pochodzące z Pisma św. w języku
polskim. Wkomponowane w tekst główny najczęściej jako przytoczenie, tj. mowa rejestrująca, zawierają wprowadzenie konstytuowane przez verba dicendi et scribendi:
Zaczym też ono ſam Bog niewdźięcznikom groźi u Proroka mowiąc: Oto przychodzą
dni / mowi Pan / gdy ia przepuſzczę / na źiemię głod: a nie głod Chleba / ani
pragnienie Wody / ale ſłuchania ſłowa Pańſkiego. 2
A jeden / lubo uczony / powiedźiał: Ego unicam concionem audiendo plus diſcere
poſſum, quam multas horas libros legendo. Ja / powieda / jednego kazania
ſłuchając więcey śię nauczyć mogę / niżeli kilka godźin Xięgi czytając. 5

Wprowadzenie uznane przez Wojciecha Górnego za część tekstu prowadzącego,
która składniowo wiąże się z wypowiedzią przytoczoną (1966: 289), wydrukowano
petitową czcionką gotycką, a więc czcionką zarezerwowaną dla tekstu głównego.
19

20

Jeden cytat łaciński na stronie 7 wydrukowano kursywą, ale jest to fragment utworu
poetyckiego Johanna Stigela (Stigeliusa) – według glosy: Stigelius in Epiced. o incipicie
Non dolor est maior. Jego tłumaczenie też zostało złożone kursywą.
Występujący w górnej frakcji wiersza na końcu wyrazu znak skróceniowy przypominający
kształtem cyfrę arabską dziewięć był stosowany do oznaczenia elementów: -s, -us, -os
(Juda 2001: 306), tu: końcówki -us.
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Nadawca nie wyróżnił też poprzez zmianę kształtu i wielkości czcionki wypowiedzi
o charakterze przytoczenia, ale wypowiedzi fikcyjnej, wprawdzie możliwej, lecz
niezakotwiczonej w erudycji biblijnej czy świeckiej:
Nie jeſteś abowiem Wm. moy M.P. w ſzeregu Chrześćian onych / ktorzy więc mowić zwykli:
Mam Poſtyllę / mam Biblią doma / z ktorey mogę ſobie / domownikom / dźiatkom / y Czeladce ſłowo Boże y kazanie przeczytać; a to tak wiele przed Bogiem waży jako kiedybym
w Kośćiele będąc ſłowa B. z uſt kaznodźieyſkich ſłuchał. Nie tak / nie tak: […]. 4–5

Uwagę zwraca wreszcie dłuższy fragment zamieszczony na stronach 2–3 złożony
kursywą i dodatkowo wyróżniony cudzysłowem towarzyszącym każdemu wierszowi
na marginesie zewnętrznym (zob. ilustrację 3). Przytoczę jedynie jego początek:
Jako Aventinus pißę, że Roku Pańſkiego 851. w Niemczech tak wielka drożyna była, iż
wiele ludźi od głodu duße wydychać muśieli: […].

Fragment ten ma charakter „przykładu” narracyjnego (Zumthor 1978: 323), ilustruje
cierpienia związane z głodem cielesnym i stanowi punkt odniesienia dalszych rozważań
dotyczących głodu duchownego / który / nie ciała / ale dusze morduje. Został wkomponowany w tekst główny jako mowa zależna, sprawozdawcza, relacja o wypowiedzi
pierwotnej, która „oddaje wypowiedź odtwarzaną w sposób bardziej abstrakcyjny i intelektualny” (Górny 1966: 291). Czy właśnie dlatego zastosowano dodatkowe wyróżniki
graficzno-typograficzne (przejście od czcionki gotyckiej do kursywy) i interpunkcyjne
(cudzysłów)? Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa dopiero po zbadaniu całego
dorobku kaznodziei z Kluczborka na tle produkcji oficyn, którym Gdacjusz powierzał
druk swoich dzieł, zwłaszcza toruńskiej Karnała i brzeskiej Jakuba.
Po tej dygresji powracam do zagadnienia podziału latynizmów na część łacińską
i polską. W dedykacji poprzedzającej ostatnie, szóste kazanie pokutne znajdujemy
więcej przykładów zarówno rzeczowników, jak i czasowników z wydzielanymi
segmentami obcymi (zob. ilustracje 4, 5):
wedle onego Poëty Krześćiańſkiego Wierſzyka 3
nie proponują 3
owi Kaznodźieje dumni / ktorzy […] chcąc pokazać erudicyą y naukę ſwoję / diſputuią: 4
informacyą dał 4
częſto kazania ſwoie repetowali 5
tych zacnych Theologow 6
iednę rzecz częſto repetować y powtarzać każą 6
Kaznodźieia owymi Kunſztownymi diſpozycyami / divizyami y ſubdivizyami
u Proſtaka mało co ſprawić może 6
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Ilustr. 3. Druga strona dedykacji towarzyszącej trzeciemu kazaniu z cyklu Ardens irae divinae
ignis Adama Gdacjusza.
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O kłopotach związanych z wyznaczeniem granicy międzymorfemowej świadczą przykłady czasowników proponować, dysputować i repetować. Morfem leksykalny został
wydzielony tylko w formie 3. osoby liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego czasu
przeszłego leksemu repetować, natomiast w innych formach – finitywnych i niefinitywnych – granica między częściami łacińską i polską przebiega wewnątrz morfemu
leksykalnego (proponują, repetować) lub przyrostka tematycznego (disputują). Dopiero po formie osobowej repetowali pojawia się forma imiesłowowa tego czasownika
w połączeniu21 z czasownikiem powtarzać: kazania repetując i powtarzając zapisana
szwabachą, a więc tak, jak polski tekst dedykacji. Odnotować należy i to, że wiele
latynizmów wyekscerpowanych z tekstu przypisania poprzedzającego szóste kazanie zostało utrwalonych w całości za pomocą szwabachy, na przykład Auditorowie,
Akademiey, (o) Materyey, iudykuie i judykować, admonicyey, diskurruię, dedykuię.
Taka – ujednolicona – pisownia latynizmów stopniowo dochodziła do głosu w późniejszych utworach Gdacjusza; jeżeli występował podział wyrazu na części (obcą
i polską), to dotyczył głównie nazw własnych – osobowych.
Na przykładzie utworów dedykacyjnych kluczborskiego kaznodziei możemy zauważyć, że zmiany kroju i stopnia pisma służyły twórcom książki do oddzielania tekstu
pobocznego od tekstu głównego. Tekst poboczny utrwalony mniejszą czcionką komentarzową przyjmował kształt glos marginalnych, pełniących funkcję dzisiejszych przypisów. W interesującym mnie typie wypowiedzi, tj. w dedykacjach, pojawiały się przede
wszystkim glosy „bibliograficzne”, które umożliwiały mniej lub bardziej precyzyjne
zlokalizowanie cytatu należącego do tekstu głównego. Owe glosy odgrywały ważną
rolę w drukowanych kazaniach, a także w towarzyszących im utworach dedykacyjnych.
Zakotwiczenie wypowiedzi w doświadczeniu lekturowym – kościelnym i świeckim – służyło temu, by tekst uwiarygodnić wobec odbiorcy (prymarnego, ale i potencjalnego), by
własną wypowiedź wesprzeć siłą oddziaływania uznanych autorytetów i Pisma św.

21

Według H. Borka (1969: 107) Gdacjusz „glosuje” w ten sposób pojedyncze wyrazy łacińskie
ich polskimi odpowiednikami.
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Ilustr. 4. Pierwsza strona przypisania Szóstego kazania pokutnego Adama Gdacjusza.
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Ilustr. 5. Druga strona dedykacji w szóstym kazaniu z cyklu Ardens irae divinae ignis Adama
Gdacjusza.

rozdział 4
interpunkcja w dedykacjach
Przedmiotem zainteresowania tej części pracy jest sposób przestankowania w dedykacjach z XVI i XVII w., a więc z okresu dojrzałości interpunkcji staropolskiej
(Godyń 2009c: 217). Dla współczesnego odbiorcy szesnasto- i siedemnastowiecznych
przypisań niezrozumiała jest przede wszystkim sama zasada rządząca użyciem znaków przestankowych. Znaki te (podobnie jak dzisiaj) wprowadzały pewne działy, ale
nie były to działy syntaktyczno-logiczne, do których jest przyzwyczajony odbiorca.
Zasada, której było podporządkowane rozczłonkowanie tekstu, jest ponadto trudna
do wykrycia i wydaje się niekiedy, że
[…] w dawniejszych pismach spotykamy istotnie przestankowanie przeważnie indywidualne, zasad w nich stałych dopatrzeć się trudno; cechy jego zależą od zdolności
i poczucia piszącego (Łagowski 1895: 14).

Tak Florian Łagowski oceniał pod koniec XIX w. w pracy z dziejów polskiego
przestankowania sposoby rozmieszczenia znaków interpunkcyjnych wywiedzione z najstarszych przepisów od propozycji Arystofanesa z Bizancjum począwszy.
Opracowanie Łagowskiego zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że autor
wielokrotnie powołuje się na dokument Alda Manucjusza, potomka zasłużonego dla
kultury europejskiej rodu impresorów, dokument zatytułowany Ortographiae ratio
z Interpungendi ratio wydany w Wenecji w 1566 r. Manucjusz, który przez Konrada
Górskiego został uznany za pierwszego rzeczywistego prawodawcę interpunkcji europejskiej (1978: 240), przedstawił w nim propozycje zasad ortografii i interpunkcji
łacińskiej, wykorzystując swoje doświadczenie wyniesione w ciągu lat pracy edytorskiej w rodzinnej oficynie (por. Rokosz 1982). Można przypuszczać, że drukarze
działający na ziemiach polskich w XVI i XVII w. znali traktat weneckiego typografa
i że stosowali jego propozycje w praktyce1. Interpungendi ratio nie jest jedynym dziełem, które mogło wywrzeć wpływ na ustalenie się zasad polskiego przestankowania,
1

Manucjuszowie utrzymywali szerokie i ożywione kontakty z ludźmi nauki publikującymi
swoje dzieła i nierzadko piastującymi wysokie stanowiska kościelne i państwowe, także
w Polsce, jak Jan Lubrański, Andrzej Patrycy Nidecki, Piotr Myszkowski, Jan Zamoyski,
Andrzej Zebrzydowski, Wawrzyniec Goślicki (por. Rokosz 1982; Szwejkowska 1987).
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ponieważ w roku 15332 ukazała się Grámatyka Cžeska w dwogij stránce B. Optáta,
P. Gzella i V. Philomathesa. Mieczysław Basaj (1991: 106) zaliczył ją do największych osiągnięć słowiańskiej myśli gramatycznej pierwszej połowy XVI w. Zawiera
ona ważne uwagi na temat stosowania sześciu znaków interpunkcyjnych, opatrzone
przykładami zaczerpniętymi z czeskiego tłumaczenia Nowego Testamentu.
Przejęta przez nas wraz z alfabetem łacińskim interpunkcja – zdaniem Floriana
Łagowskiego – nie stanowiła jednolitego i konsekwentnego systemu, co rzutowało
na ukształtowanie polskich średniowiecznych rękopisów i inkunabułów. W świetle
nowszych badań nad przestankowaniem przeprowadzonych m.in. przez Stanisława
Furmanika (1956), J. Godynia (2009), Tomasza Mikę (2009, 2012) radykalne stanowisko Łagowskiego wydaje się trudne do obrony. Jak twierdzi Maria Juda,
[…] wywodzący się z karolińskiej reformy pisma system interpunkcyjny [już – K.T.]
w rękopisach gotyckich wykazał znaczny stopień ujednolicenia. Dorobek tak praktyki
skryptoryjnej, jak i kancelaryjnej […] spożytkowany został przez nowych wytwórców książki, którymi byli drukarze. Nie tylko przenieśli go na grunt typografii, ale
przyczynili się do rozwoju i normalizacji (2001: 328).

Powróćmy do przykładu, który według Łagowskiego dobrze ilustruje rozchwianie
sposobu przestankowania w dawnej Polsce:
W Ojcze nasz u Zaborowskiego w jego Ortographia użyte są: kropka i dwukropek,
ale sposób tego użycia dla nas dzisiaj niezrozumiały (Łagowski 1895: 15).

Z przytoczonej przez Łagowskiego charakterystyki interpunkcji tekstu można wyprowadzić wniosek, że uwzględnił on tę wersję Modlitwy Pańskiej, która ukazała się w wydaniu unglerowskim traktatu Stanisława Zaborowskiego3 w takim oto kształcie4:
Ojcze nasz jenże jeś w niebiesiech święć się jimię twe przyjdź królestwo twe Bądź
wola twa jako w niebie tako i na ziemi. chleb nasz powszedni daj nam dzisia. i odpuść
2

3

4

Náměšt; druga edycja dziesięć lat później w Norymberdze. Wydanie z 1543 r. stało się
podstawą pierwszej części Gramatyki czeskiej J. Blahoslawa (1571). Por. Čejka, Šlosar,
Nechutová 1991.
Sygn. BJ Cim O 780. W wydaniu Hallera z 1518 r. (Cim Qu 4403) występują trzy znaki
przestankowe: kropka (osiem razy; zamyka zdania pojedyncze), dwukropek (dwa razy;
przed członami wprowadzanymi przez jako) i przecinek (przed amen). Modlitwa Ojcze
nasz pojawia się w głównym tekście traktatu Zaborowskiego.
Przykład ten podaję w transkrypcji, zachowując zgodną z oryginałem interpunkcję
i pisownię wielkich liter. Korzystam też z rozwiązań zaproponowanych przez Choroszego (2008). Tu w drugim tomie znajduje się faksymile pierwszego drukowanego tekstu
Ojcze nasz (Synodalia statuta episcopi Conradi z 1475 r.) z dwoma znakami – kropkami
(punktami): subdistinctio (w dolnej frakcji wiersza) i distinctio media (w środkowej frakcji
wiersza).
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nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowatcom: i nie wwódź nas w
pokuszenie. Ale nas zbaw od złego: amen
([S. Zaborowski], Orthographia, C2, [1512 lub 1513])

W rzeczywistości w tekście Ojcze nasz wydrukowanym rotundą pojawiają się nie
dwa, lecz trzy znaki przestankowe: dwukropek, kropka mała i kropka duża – po tym
ostatnim znaku występuje wielka litera.
Analiza kształtu typograficznego druków XVI i XVII w. pozwala na dołączenie
następujących znaków do trzech już wymienionych: ukośnik (w drukach gotyckich;
w antykwie i kursywie odpowiada mu przecinek), średnik5, pytajnik, nawiasy okrągłe
oraz wyjątkowo (na przykład u Wirzbięty w wydaniach poezji łacińskiej) wykrzyknik
i cudzysłów.
Zdaniem Ewy i Feliksa Przyłubskich
[…] przestankowanie związane jest z treścią, jest zewnętrznym wyrazem ukształtowania myśli, logicznej konstrukcji. Znaki przestankowe są dla czytającego ważnymi sygnałami nie tylko, jak interpretować tekst, ale jak go rozumieć (Przyłubscy 1980: 5).

Zatem podział tekstu pisanego na segmenty z interpunkcją sygnalizującą granice
członów wiąże się z działaniem nadawcy w/na tekście, działaniem podporządkowanym dobru odbiorcy. Także wykorzystane w szesnasto- i siedemnastowiecznych
drukach znaki interpunkcyjne odwzorowują określone czynności tekstotwórcze.
Przestankowanie w dawnych tekstach miało charakter retoryczno-intonacyjny, według Godynia służyło
[…] do dzielenia wypowiedzi (tekstu) na człony treściowo-intonacyjne oraz do podkreślania treści i właściwości stylistycznych wypowiedzi (tekstu) za pomocą odpowiedniej
modulacji głosowej (pauz i towarzyszącej im intonacji) (Godyń 2009c: 220).

Z kolei Konrad Górski, który badał intonację w pismach twórców oświecenia i romantyzmu, tak ją scharakteryzował:
1. Interpunkcja […] nie służy do składniowego rozczłonkowania zdań, lecz do takiego
rozczłonkowania strumienia mowy, jakiego pragnął autor w razie, gdyby tekst pisany
miał być podany głosem. Znaki przestankowe służą do zasygnalizowania pauz oraz
związanych z nimi spadków i wzniesień głosu. Wyznacza to rytmikę i intonację
danego tekstu, rozgranicza składające się nań intonacyjne jednostki.

5

Średnik, kropka i dwukropek mogły stanowić także znaki skrótu, przy czym średnik
w tej funkcji pojawia się w drukach łacińskich.
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2. Owe jednostki intonacyjne (możemy je nazwać również retorycznymi członami)
są niejednokrotnie identyczne z pewnymi całościami składniowymi i wtedy bywają
wydzielone za pomocą znaków przestankowych, z czego nie wynika, że mamy tu do
czynienia z interpunkcją składniową (Górski 1978: 241).

Znaki interpunkcyjne sygnalizowały pewne działy – nie tyle logiczno-syntaktyczne
(na co zwrócił uwagę Górski), ile uwzględniające rytmikę lektury i potencjał treściowy przekazu. O podziale tekstu na segmenty zwieńczone odpowiednimi znakami
przestankowymi decydowały zatem z jednej strony względy akustyczno-audytywne
(rozczłonkowanie intonacyjne), z drugiej – znaczeniowe (rozczłonkowanie treściowe).
Działy sygnalizowały odbiorcy, jak powinien rozumieć tekst (w tym tekst przypisania)
i w jaki sposób mógłby go wygłosić. Omówię owe działy wraz z wyznaczającymi
je znakami przestankowymi, wykorzystując dwa cenne, przywoływane wcześniej
źródła, tj. Gramatykę czeską Optáta, Gzella i Philomathesa (dalej GCz) oraz traktat
Alda Manucjusza6 (dalej IR).
Oto charakterystyka przecinka i kreski ukośnej najpierw według GCz, następnie IR:
A takový puňkt se klade, když řeč začatá ještě tak visí, že není ani smysl celý ani celé řeči
vyplnění. Jako v příkladu: Počátek weselého zwěstovánj Gezu Krysta Syna Božjho; tu jest
řeč začatá, však tu není ani smysl celý, ani té začate řeči plné dokonání7 (GCz [58]).
[…] najsłabszym znakiem jest przecinek: nie kończy on ani całego zdania, ani nawet
części jego, lecz oddziela imiona lub słowa, które tylko nieco się różnią (IR 7).

Przecinek (i odpowiadający mu w drukach gotyckich ukośnik) wyznacza najniższy
hierarchicznie dział treściowo-intonacyjny, reprezentuje w większym stopniu walor
wiązania niż dzielenia (por. Furmanik 1956), odsyła kataforycznie w przód po linii
tekstu, zapowiada ciąg dalszy wypowiedzi. Odwrotnie kropka – raczej dzieli, niż
wiąże, sygnalizuje segment zamknięty, samodzielny pod względem treściowym
i zwieńczony pod względem intonacyjnym:
Ten se klade, když jest i smysla i řeči začaté, dokonalé vyplnění k celému vyrozumění.
Jak v příkladu: Počátek weselého zwěstowánij Gezu Krysta Syna Božijho, gakož psáno
gest w Prorocých: hle yá posýlám posla swého před twářij twau, genž připrawij cestu

6

7

W przekładzie Łagowskiego „z zachowaniem oryginalnych znaków pisarskich” (Łagowski
1895: 7, przypis 1). Tekst łaciński (Aldi Manutii ortographiae ratio) jako Dodatek został
zamieszczony na końcu rozprawy (s. 92–98).
Komentarz Blahoslawa: Což o prvním punktu praví, dobré jest a pravé; ač nyní tomu
punktíku, proto že commata dividit, více říkají comma nežli suspensivus. Čechové staří
toho prvního punktu velmi málo užívali (GCz [61]).
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twau před tebau. Tu jest již i smysla i řeči, plné vyplnění, k dostatečnému vyrozumění;
neb již potom i hned versale jest, a počátek jiné řeči z jiného proroka8 (GCz [59]).

Manucjusz zauważył, że po kropce mogły się pojawić zarówno mała, jak i wielka litera:
To także zdaje się nie będzie od rzeczy, jeżeli po kropce następuje zdanie podobne
do poprzedniego, zaczynać pierwszy wyraz od małej litery; jeżeli zaś niepodobne
od dużej (IR 11).

Na czym owo podobieństwo miałoby polegać, autor Interpungendi ratio nie wyjaśnia, można jedynie wnioskować, że chodzi mu nie tyle o samą treść, ile o charakter
formalny i funkcję w ciągu wypowiedzi. W Modlitwie Pańskiej u Zaborowskiego
pierwsza mała kropka pozwala oddzielić prośby teologiczne od próśb dotyczących
codziennej egzystencji człowieka, kropka duża zaś wydobywa relację przeciwieństwa
(nie wwódź ale zbaw). Warto zauważyć, że zdanie konstytuowane przez bądź, realizujące trzecią prośbę teologiczną, także zostało zapisane wielką literą bez poprzedzania
jej odpowiednim znakiem interpunkcyjnym.
Średnik i dwukropek sygnalizują średnie działy treściowo-intonacyjne, przy
czym dwukropek:
Ten se klade, kdež které začate řeči jest již smysl poněkud celý, ale ještě není té řeči
dokonání k plnému vyrozumění. Po tom punctu dvojím, vždy ještě k celosti a k plnosti vyrozumění té řeči něco více přísluší, a ještě má něco dopovědíno býti. Jako
v příkladu: Počátek weselého zwěstovánj Gezu Krysta Syna Božijho, gakož psáno gest
w Prorocijch: Tu již té řeči jest i počátek i smysl poněkud celý, ale ještě není té řeči
doplnění k plnému vyrozumění, ještě k celosti toho smyslu něco více má povědíno
býti (GCz [58]).

Z kolei według autora Ortographiae ratio:
[…] jeżeli się porówna ze średnikiem, większą ma siłę w rozdzielaniu zdania […].
w ogóle zaś używa się, kiedy zdanie albo duże, albo więcej, ma części, z których
każda jest rządzona przez swoje słowo, istnieje samo przez się i jest niezależne, tak
że, jak z całkowitych członków układa się całkowite ciało, taksamo z całkowitych
części składa się całe zdanie (IR 10).

Dwukropek wydobywa jedność semantyczną i intonacyjną członów, odsyła równocześnie w przód i w tył po linii tekstu, także wtedy, gdy oddziela przytoczenie
od wypowiedzi wprowadzającej, konstytuowanej przez verba dicendi, jak we fragmentach:
8

Komentarz Blahoslawa: Periodus, puňkt ten jediný, celý a již zavřený smysl znamenající,
své místo jakž takž míval, jako i nyní u mnohých (ibid.).
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Do czego ſą vważenia godné ſłowa Salomonowé, gdy na początku króleſtwa ſwégo
tak do Boga mówił: Ty Panie ſprawiłeś to, abych ia ſługa twóy królował po Dawidźie
Oycu moim: Aia ieſtem dźiećięćiem maluczkim, niewiedzącym wyßćia y wchodzenia
mego.
(H. Powodowski, Przemowa do Zygmunta III, [w:]
idem, Wędzidła na błędy i bluźnierstwa nowoaryjańskie. Części wtórej księga pierwsza. O jedności
Boga prawdziwego, 6, J. Januszowski, 1558)
WYele y wielkimi złoſćiami zmazan ieſt żywot ludſki / Jż Homerus / zrownawaiąc
naſz ſtan / zrodzaiem innych źwierząt / powiedźiał: Jż żadne źwierzę nad człowieka
nie ieſt nędznieyſſze.
(Erazm z Rotterdamu do Krzysztofa z Szydłowca,
[w:] Księgi które zową Język, +4, H. Wietor, 1542)

Prześledźmy rolę dwukropka w przypisaniu autorstwa Jana Januszowskiego poprzedzającym Wróżki Jana Kochanowskiego. Dwukropek pojawia się tu w dwóch
funkcjach: w formule subskrypcyjnej występuje po Dat: (jest to skrót od łacińskiego datum) oraz (w) Krak: (w Krakowie), sygnalizując wyrazy skrócone. Tę funkcję
określonego znaku interpunkcyjnego Zofia Tarajło uznaje za funkcję metonimiczną
(1981: 24). Warto dodać: w taki sposób, tj. per suspensionem – przez odcięcie reszty
wyrazu, zgodnie z zasadą starorzymską, skracano wyłącznie wyrazy często występujące w tekstach oraz zrozumiałe dla odbiorcy (Gieysztor 2009: 75) zarówno
łacińskie, jak i polskie9.
Inną funkcję – delimitacyjną – pełni dwukropek w głównej części wypowiedzi
Januszowskiego. Okazuje się, że korpus tej wypowiedzi stanowi jeden człon zamknięty
kropką. Wewnątrz tego segmentu dzięki dwukropkowi możemy wydzielić siedem członów podrzędnych. Punkt ciężkości spoczywa na drugim z nich (o incipicie: a bojąc sie /
bysmy zaś i sami sobie / i jej w czym winni nie zostali). To właśnie tu skumulowane zostały dwie ważne funkcje Prefacyi: prezentacyjno-rekomendująca dzieło (tę małą wróżkę
Jana Kochanowskiego onego wielkiego – posyłam) oraz benewolencyjna (W<aszej>
M<iłości> memu Miłościwemu Panu jako patri patriæ et legum paternarum custodi vigilantissimo). Nie jest to jednak człon samodzielny, wymaga dopełnienia przez segmenty
pierwszy i trzeci, które służą uzasadnieniu aktu ofiarowania dzieła. Ważną rolę w tych
9

Suspensja to jedna z technik abrewiacyjnych występujących w brachygrafii łacińskiej
i polskiej. Ślady innych również można odnaleźć w dedykacjach, zwłaszcza w tytulaturze.
Są to: kontrakcja, czyli opuszczenie części śródgłosowej i ściągnięcie zachowanych
elementów nagłosowo-wygłosowych (skrócenie per contractionem), skrócenie za pomocą
znaku specjalnego oraz przez nadpisanie litery (skrócenie per litteram suprascriptam)
(Smoleń-Wawrzusiszyn, Majewska-Wójcik 2011: 166). Por. też Juda 2001: 304–316.

Rozdział 4. Interpunkcja w dedykacjach

95

członach odgrywają czasowniki wiedzieć, że i widzieć, że, które otwierają miejsca dla
swoich uzupełnień. Trzeci segment jest krótki, ale pojawia się w nim grupa przyimkowa
po wielkiej części, którą można potraktować jako operator zapowiadający wyliczenie.
Ma on swój odpowiednik w dwóch kolejnych członach: częścią…/ częścią… Według
twórcy dedykacji Rzeczypospolitej grozi dwojakie niebezpieczeństwo: zamieszki na
tle religijnym (o tym traktuje człon V) oraz walki o tron (człon VI wprowadzany przez
operator a osobliwie). Kodę, zamknięcie tej oracji stanowi człon siódmy zawierający
łacińską sentencję. Wypowiedź Januszowskiego skierowana do Tęczyńskiego jest precyzyjnie skonstruowaną całością, przy czym ważną rolę w tej konstrukcji odgrywają
nie tylko werbalne środki wspierające tworzenie wypowiedzi.
Pytajnik i wykrzyknik10 zaliczył Feliks Bentkowski do „znaków afektu, czyli
znaków wskazujących ton głosu, podług rozmaitych poruszeń umysłu mówiącego”
(1830: 36).
Sygnalizują one intelektualno-emocjonalny stosunek nadawcy do wypowiedzi,
jej treści oraz odbiorcy i jako takie mogą zostać uznane za markery określonych operacji tekstotwórczych o charakterze przede wszystkim modalnym. Pytajnik stanowi
konwencjonalny wyraz intonacji wzrastającej, która wiąże się z oczekiwaniem na
odpowiedź – skonkretyzowaną, uobecnioną w tekście lub tylko zakładaną. Dopiero
odpowiedź jako reakcja na pytanie pozwala zwieńczyć, domknąć wypowiedź pod
względem semantycznym i intonacyjnym. Por. charakterystykę pytajnika w GCz
oraz w IR:
Ten se klade, kdež se nějaká otázka děje, aby z odpovědi bylo té otázky vysvětlení;
a má se vždy způsobem otázky čísti. Jako v příkladu: Kolik chlebů máte? a oni řkau:
sedm. Tu máš již i otázku, s punktem otázky, i odpověd (GCz [59]).
Znak zapytania jakiego wymaga miejsca, sam wyraz wskazuje: […] (IR 11).

Pytajnik odsyła w przód i w tył po linii tekstu, podobnie jak dwukropek, zapowiada
ciąg dalszy tekstu, tj. odpowiedź. M. Juda zwróciła uwagę na to, że pytajnik stawia
się bezpośrednio po słowie lub grupie słów, do których się odnosi i zwykle tam, gdzie
nie ulega wątpliwości (2001: 330). W przeciwnym wypadku korzystano z innych,
ekwiwalentnych znaków przestankowych, zwłaszcza dwukropka. Takie rozwiązanie
10

Wykrzyknik nie występuje ani w gramatyce Optáta, Gzella, Philomathesa, ani w Interpungendi
ratio, w drukach szesnastowiecznych pojawia się rzadko, od XVII w. (zwłaszcza w jego
drugiej połowie) zaczyna być chętniej i częściej stosowany, o czym świadczy następujący
przykład: Kiedy teraz ktory kaznodźieia kazania ſwe wymyſłami / proznymi baykami / y onymi
zmyślonymi Hiſtoryikami naſzpikuie; och iako go ludźie radźi ſłuchaią! och iako kazania
chwalą / y iakoby pod niebioſa wynoſzą! (A. Gdacjusz do K. Molendy i J. Kocha, [w:] idem,
Ardens irae divinae ignis to jest: Szóste kazanie pokutne o ogniu gniewu Bożego, 7, M. Karnał,
1647).
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przyjął na przykład Jan Januszowski w utworze dedykacyjnym skierowanym do Jerzego Mniszcha, towarzyszącym drukowi ulotnemu zatytułowanemu Kopija listów
dwu: posłanych od cesarza tureckiego i króla perskiego do króla hiszpańskiego
Filipa, listów przetłumaczonych (z łaciny i języka włoskiego) i wydanych w Krakowie
w roku 1586 przez Januszowskiego, por.:
Bo wziąwſzy przed śię lata przeſzłe / a ſtoſuiąc ie do dźiśieyſzych / kto ſye nie podźiwi:
kto ſye nie zedrgnie: […]
Nuż zaśię / to co ſye teraz między pogany Turkiem / y Perſem dźieie / iako to okrzćim:
y co o tym rozumieć będźiemy: […]
Co to ieſt: czyli to bieg poſpolity / że woyny na świećie: ba takći ieſt / […]

Sporo miejsca autorzy Gramatyki czeskiej poświęcili parentezie:
A ta se klade, kdež se v některou řeč začatou jiná řeč vkládá; neb pro té řeči příčiny
ukazání, neb pro její další osvětlení, aneb pro ozdobnost; pro ukracení a pro potvrzení
té řeči (GCz [60]).

Z kolei według Manucjusza:
[…] nawiasem zamknąć należy to, co nie jest ani częścią zdania, ani nie jest rządzone przez żadne słowo poprzedzające, lub następujące: ani. gdyby było opuszczone,
żadnego uszczerbku nie przyniosłoby zdaniu (IR 12).

Uwagi nawiasowe są na tyle luźno wtrącone w główny tok tekstu, że można je usunąć
bez szkody dla zdania jako całości znaczeniowo-intonacyjnej. Kwerenda obejmująca
elementy należące do ramy wydawniczej dzieła wykazała, że uwagi umieszczane
w nawiasach są zróżnicowane, zwłaszcza pod względem semantyczno-funkcyjnym
(por. Bąba, Mikołajczak 1973). Niekiedy, jak w przypadku parentezy komentującej i dopowiadającej czy odsyłaczowej, uwagi te zawierają informacje sprzyjające
pełnemu zrozumieniu toku wywodu przez odbiorcę, a zawsze stanowią „dowód
dojrzałości składniowej języka, którego użytkowników stać na swobodne stosowanie
i rozszerzanie reguł składniowych” (Pisarkowa 1984: 220)11.
Oto przykłady pochodzące z dedykacji skierowanej przez Hieronima Powodowskiego do Andrzeja Opaleńskiego, dedykacji, która otwiera Kazania niektóre o szczyrym słowie Bożym z roku 157812:
11

12

Umieszczanie uwag odautorskich w nawiasach stanowi tylko jeden ze sposobów ukształtowania
wypowiedzi parentetycznej, co podkreślał Maciej Grochowski (1983).
Do ramy wydawniczej zbioru kazań księdza Powodowskiego należy zaliczyć – oprócz
przypisania – występujący po rozbudowanym tytule cytat z Pisma św. w funkcji motta,
z Listu do Hebrajczyków (Paweł S. do Zydow w Xiij) o incipicie: Jezus Krystus wczora
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PRzycżyść ſie to może nieiakiey ſprawie y zrządzeniu Boſkiemu (zacnie Wielmożny
/ a mnie miłośćiwy Panie) iż ten pierwſzy wiazd W.M. na ten zacny vrżąd Staroſtwa
Wielgopolſkiego / przypadł prawie na ten cżas / gdy wſzytek lud Krześćijańſki z wielką
poćiechą y weſelem obchodźi rocżną pamiątkę / […] A2
Wſzakoż P. Bog / nie dla nas / ale (iako przez Proroka mowić racży) ſam dla ſiebie
/ y dla thego mieyſca nad ktorym ieſt imię iego święte wezwane / y przez pobożne
prżodki naſze założone / pocżyna nam oto (gdybyſmy iedno bacżyć a wdźięcżny być
chćieli) łaſkawie śćięgać rękę pomocy a miłoſierdźia ſwego. A4 –A4v
Bo (bądź P. Bogu chwała) za thego Pana / ile zatrudnienie cżaſow znoſi / pocżynaią
ſie nam wracać one świętobliwe obycżaie dawnych Krolow Polſkich / […] B
Athak ia bacżąc to / na Seymie gdźie ſie zewſząd nawięcey ludźi znaſza / vcżyniłem
był o tych artykułach (ile Seymowe zabawy dopuſzcżały) niektore kazania z iaſnych
a krotkich wywodow Piſma ś. B3
Przetoż aby ſie iedno tacy ludźie do cżytania tego / na cżym ich zbawienie zawisło
nielenili / tedy to coby po wielu y wielkich kſięgach z wielką pracą a mierżiącżką
byli zbierać mieli / zniosłem tu w krotką / porządną / a prawie grũtowną (ile proſtota
moia dopuſzcżała) naukę: […] B3v

W przypisaniu Hieronima Powodowskiego uwagi nawiasowe przyjmują postać apostrofy (w pierwszym fragmencie) oraz zdań pojedynczych, w szczególności o charakterze formuł dewocyjnych (bądź P<anu> Bogu chwała) i formuł skromności (ile
prostota moja dopuszczała). Wszystkie występują w interpozycji, wewnątrz segmentów otoczonych kreskami ukośnymi. Wtrącenie wprowadzane przez jako ma
charakter odsyłaczowy i intertekstualny, bowiem odsyła odbiorcę do konkretnego
tekstu – do Pisma św., ksiąg wymienionych w marginaliach, tj. do Proroctwa Izajasza
(37) i Daniela (9) (odesłanie zewnętrzne13).
W obu traktatach znaki interpunkcyjne (stosowane w tekście pisanym) łączy się
z artykulacyjną, głosową interpretacją tekstu mówionego. Jak pisze M. Basaj, „interpunkcja służyła do takiego ukształtowania strumienia mowy, jakiego by pragnął
autor w razie, gdyby tekst pisany miał być podany głosem” (1991: 110).

13

i dzisia / tenże-ć jest i na wieki (13, 8–9, według BT: 1575), stemmat, tj. drzeworyt herbowy
i czterowiersz, stanowiący nawiązanie do czternastego rozdziału Księgi Mądrości, glosy
marginalne, kolofon.
Przykład parentezy, realizującej odesłanie wewnętrzne, pochodzi również z dzieła księdza
Powodowskiego, z Recepty dusznej i cielesnej / przeciw powietrzu morowemu z około
1590 r.: Iż thedy powietrze morowe wiecey z przepuſzcżenia kaźniey Boſkiey / niż z iakiego
nakażenia ćiała cżłowiecżego pochodźi (iako ſię na pocżątku thych kſiążek vkazuie) tedy
ia […] ważyłẽ ſię / […] te lekarſtwa duſzne y ćieleſne / przećiwko tey kaźni powietrza
morowego ſpiſać. A3–A3v
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Podział wypowiedzi na segmenty był uwarunkowany koniecznością robienia
przerw oddechowych i minimalnych odpoczynków (por. Musiołek 1981), a także
odwzorowywał semantyczny, treściowy porządek wypowiedzi. Por. początek wykładu
zasad przestankowania w GCz:
Ku poznání druhé stránky Orthographí v české řeči, s strany smyslu řeči, jak se která
řeč kterými puňkty dělí, i k oddechnutí když se čte, i k snadnějšímu smysla poznání;
potřebí jest šesterý puňkt, a při tom moc każdého, oznamiti, i příklady to okázati;
[…] (GCz [57–58]).

W obu traktatach omówiono sześć znaków interpunkcyjnych, ich zestaw różni się
minimalnie: w GCz został uwzględniony znak przeniesienia (partitivus, neb divisius),
natomiast brak w niej średnika, który z kolei pojawił się w IR. Ponadto autorzy GCz
więcej uwagi poświęcili parentezie – wyróżnili rodzaje parentezy, każdy rodzaj zilustrowali przykładami, wskazali też inne – poza nawiasami – sposoby wydzielania
cząstek wtrąconych w tekście głównym.
W polskiej myśli interpunkcyjnej XVI w. próby ustalenia zasad użycia znaków
przestankowych wiążą się ściśle z pojęciem periodu i jego składowymi. Pojęcie to,
wytworzone na gruncie retoryki antycznej Grecji i Rzymu, przejęła i rozwinęła nowożytna teoria retoryczna. Teoretycy starożytni i nowożytni dążyli do stworzenia
definicji okresu, korzystając z różnych kryteriów: rytmicznych, semantycznych,
logicznych, kompozycyjnych, syntaktycznych, w rozmaity sposób łączonych (Otwinowska 1998b: 594), starali się określić zasady i reguły budowy periodu. Wyróżniali
jednostki mniejsze od okresu, które wchodziły w jego strukturę i które należało odpowiednio zaznaczyć w tekście pisanym. W tym właśnie celu sięgano po podstawowe
znaki interpunkcyjne, wiążąc kropkę z periodem, dwukropek z członem zwanym
z gr. kólon, łac. membrum, zaś przecinek z ucinkiem, z gr. kómma, łac. incisum.
Takie rozwiązanie zaproponowali m.in. i autorzy GCz, i Jakub Górski w traktacie
z 1558 r. De periodis atque numeris oratoriis libri duo14. Odpowiadając na propozycję
Górskiego15, inny wykładowca wydziału artium Akademii Krakowskiej Benedykt
Herbest przedstawił własną koncepcję okresu i związany z nią system znaków, które
służyłyby do wydzielania periodu i konstytuujących go segmentów. W 1562 r. uka14

15

Chodzi o drugą część traktatu, tj. De numeris oratoriis. Por. [Quæ sunt notæ distinguendæ
orationis] Quoniam igitur distinguitur oratio, aut incisis, aut membris, aut periodis, quæ
sint notæ eorum, non ignorabunt discentes. incisi signum est semicirculus in fine vocis,
ad basim pendens, in hunc modum, Membri autem duo puncta, sic: Periodi verò, unus
punctus, ad basim litteræ in fine positus, hoc modo (G3v). Górski wspomina też o pytajniku i parentezie.
O sporze Jakuba Górskiego z Benedyktem Herbestem, o konflikcie wywołanym ich
odmiennymi poglądami na cechy i rolę periodu Cycerońskiego traktują prace A. Werpachowskiej (1980, 1987). Korzystam z jej ustaleń, omawiając stanowisko Herbesta.
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zało się dzieło zatytułowane Periodica disputatio, a cztery lata później Periodicae
responsionis libri quinque.
W teorii Górskiego podstawowe znaki przestankowe sygnalizowały zakończenia
jednostek retorycznych, tj. okresów, członów i ucinków. Herbest podawał w wątpliwość przydatność powszechnie stosowanych znaków interpunkcyjnych dla oddawania
podziałów retorycznych. Według niego usus scribentium potwierdzał, że owe znaki
służą do wydzielania segmentów zdania na podstawie zależności syntaktyczno-semantycznych. W ten sposób można wyróżniać gramatyczne (a nie retoryczne)
periody, membra i incisa. Analogiczne jednostki retoryczne należy wydzielać na
podstawie kryterium prozodyjnego, tj. ich długości mierzonej liczbą stóp. Granice
jednostek retorycznych zaznacza w wypowiedzi sam orator, rozkładając odpowiednio
oddechy i używając pauz o określonej długości, w szczególności pauzy związanej
z zaczerpnięciem oddechu (interspiratio) oraz pauzy polegającej na uspokojeniu głosu
(intervallum). Intervalla dzielą się na rodzaje ze względu na czas ich trwania – Herbest
dla ich oznaczenia posługiwał się notacją muzyczną (podwójna nuta cała, cała nuta,
półnuta, ćwiartka)16 (zob. ilustrację 6).
Co ciekawe, Herbest widział możliwość zastosowania swojego systemu do wyznaczania podziałów gramatycznych i podawał pauzy różnej długości jako ekwiwalenty
tradycyjnych znaków interpunkcyjnych. Na przykład w realizacji głosowej przecinek
winien być zastąpiony pauzą długości półnuty, a średnik – pauzą długości półnuty
i ćwiartki. Oryginalny – zdaniem A. Werpachowskiej (1987) – system Herbesta nie
znalazł uznania w oczach współczesnych, co więcej, spotkał się z ostrą krytyką
przede wszystkim Górskiego, ale także Stanisława Orzechowskiego i Jana Kochanowskiego. Nie został też wykorzystany na szerszą skalę w praktyce. Zwyciężyła
koncepcja Jakuba Górskiego, który nie widział potrzeby zastępowania powszechnie
używanych znaków interpunkcyjnych innym – odpowiadającym sferze pronuntiatio –
systemem. Dla Górskiego zresztą period retoryczny i period gramatyczny to nie tyle
dwa odmienne, różniące się „byty”, ile dopełniające się struktury:
okres retoryczny = okres gramatyczny (jako baza, podstawa) + nadwyżka obejmująca:
a) strukturę rytmiczno-intonacyjną opartą na kunsztownym, podporządkowanym
zasadom symetrii szyku wyrazów;
b) zestaw ozdobników retorycznych (Werpachowska 1980: 298, 1987: 90).

16

W księdze trzeciej, w części zatytułowanej Mensura periodi.
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Ilustr. 6. Rozerwany przez komentarz autorski fragment mowy Cycerona z notacją muzyczną
zamiast tradycyjnej interpunkcji, [w:] B. Herbest, Periodicae responsionis libri V, Aa2v–
–Aa3r, sygn. BJ Cim 1514.
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A. Werpachowska zaproponowała następującą definicję okresu retorycznego wywiedzioną z traktatów Jakuba Górskiego17 (De periodis oraz Disputationis de periodis
contra se a Benedicto Herbesto (si Diis placet) Neapolitano editae refutatio 1562):
[…] typowy period retoryczny jest zdaniem złożonym o budowie dwudzielnej i specjalnym, kunsztownym szyku wyrazów powodującym retardację sensu, w warstwie
iloczasowej zaś tworzącym układy miar rytmicznych. Period dzieli się na mniejsze
cząstki, stanowiące pewne całości składniowo-semantyczne, których granice są sygnalizowane i podkreślane za pomocą rytmicznych kadencji. Podział periodu na
człony zdeterminowany jest strukturą składniową. Membra – to zazwyczaj zdania
składowe, incisa zaś to części tych zdań. Cały okres retoryczny jest pełnym zdaniem
gramatycznym. Konstrukcja składniowa i budowa rytmiczna periodu są nierozdzielnie
z sobą związane (Werpachowska 1987: 124).

Dodać jeszcze trzeba, że w koncepcji Jakuba Górskiego termin period odnosił się
do rozbudowanego zdania złożonego pozbawionego naddanego uporządkowania
rytmiczno-intonacyjnego. W dziejach polskiej myśli interpunkcyjnej takie właśnie
rozumienie periodu zdecydowanie dominuje i jemu podporządkowywano propozycje
zasad użycia znaków przestankowych (por. Musiołek 1981).
Wracając do zagadnienia samego okresu retorycznego, można zauważyć, że autorzy polskich prac z zakresu stylistyki i historii języka próbowali zmierzyć się
z definicją okresu i podawali własne propozycje odwołujące się do różnorodnych
kryteriów (kompozycyjnych, rytmicznych, semantycznych, logicznych, syntaktycznych). Przytoczyła je Anna Wierzbicka w pracy System składniowo-stylistyczny prozy
polskiego renesansu (1966). Okazuje się, że na przestrzeni lat różne właściwości
okresu były uznawane za dominujące:
– długość (przez A. Brücknera (1925), T. Milewskiego (1947), H. Kurkowską i S.
Skorupkę (1959));
– złożoność (przez T. Milewskiego (1947), S. Szobera (1923/1953), S. Skwarczyńską
(1954), S. Rosponda (1961));
– rytmiczność (przez T. Milewskiego (1947));
– obecność licznych wskaźników zespolenia (przez T. Milewskiego (1947), S. Skwarczyńską (1954));
– dwudzielność (przez S. Szobera (1923/1953)).
Wierzbicka podkreślała nieścisłość, niejasność, niezgodność występujące w definicjach
okresu, które według niej stanowią odbicie niejasności i nieścisłości sądów o okresie
sformułowanych przez starożytną retorykę. Zasugerowała, że
17

Sam Górski powoływał się na autorytet tradycji antycznej, a także na traktaty retoryczne
napisane przez współczesnych wybitnych humanistów: Sturma, Strebaesa, Maioraggiusa
(Werpachowska 1980: 297).
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[…] przy analizie stylistyczno-składniowej prozy renesansowej należałoby w ogóle
zrezygnować z używania tak niesprecyzowanego terminu, pozostawiając go wyłącznie
badaczom antycznej, renesansowej i późniejszej świadomości językowej (Wierzbicka
1966: 53–54).

Ostatecznie jednak nie zdecydowała się na radykalne odrzucenie terminu, ale przystosowała go do analizy struktur składniowych charakterystycznych dla staropolskiej
prozy. Nie podała wprawdzie definicji periodu, ale określiła zasady rządzące prozą
okresową. Za jej najważniejszą cechę przejawiającą się w budowie zdań uznała zwartość, spoistość, którą zapewnia:
[…] antycypacyjny szyk zdań składowych w zdaniu złożonym; wielokrotne „rozrywanie” zdań połączone z ich wielostopniowym „zaszufladkowywaniem” […]; bogactwo
zapowiedników i odpowiedników zespolenia; umieszczanie orzeczenia na końcu
zdania, zwłaszcza orzeczenia zdania głównego na końcu całego zdania złożonego;
wysuwanie wspólnego podmiotu zdania pobocznego i głównego na początek całej
konstrukcji, przed owo zdanie poboczne, i szereg innych (ibid.: 55).

Podobne, składniowe podejście do okresu retorycznego reprezentuje Maria Renata
Mayenowa. Według niej okres
[…] to zdanie wyraźnie dwudzielne, złożone podrzędnie, o rozbudowanej hipotaksie.
Człon antykadencyjny, tak samo jak człon kadencyjny, jest złożony z kilku kolonów,
których rozpiętość sylabiczna w zasadzie rośnie, tak że kolon ostatni jest raczej najdłuższy. Szyk całości jest na ogół antycypacyjny. Granice protasis i apodosis są wyraźnie
pokazane za pomocą odpowiedniego spójnika zespolenia. Analogicznie zbudowany jest
każdy kolon. Szyk wyrazów kolonu jest też antycypacyjny, z formą osobową wysuniętą
na koniec, z możliwością licznych rozerwań linearnych związków w zdaniu, zawsze
jednak respektującym zasadę konfiguracyjności, z wyraźnym oznaczaniem zarówno
końca całości, jak i końca poszczególnych członów i z wyraźną dbałością o dwudzielność każdej wyróżnialnej hierarchicznie cząstki (Mayenowa 2000: 374).

Odwołajmy się do przykładu. W roku 1573 u Łazarza Andrysowica ukazał się traktat
Olbrychta Strumieńskiego zatytułowany O sprawie sypaniu / wymierzaniu / i rybieniu
stawów […]. Feliks Kucharzewski, wydawca dzieła w 1897 r., zaliczył je do najdawniejszych polskich książek technicznych, zaś Jerzy Biniewicz (2011: 115) docenił jego
znaczenie w dobie rodzenia się narodowych terminologii nauk ścisłych, kształtowania
się dyskursu naukowego i dydaktycznego w językach narodowych. Strumieński – sam
siebie nazywający urzędnikiem w Balicach – był rządcą, mistrzem stawowym i pisarzem
gospodarczym (PSB XLIV: 429). W latach 1568–1575 występował jako rządca Balic
pod Krakowem, należących do wojewody krakowskiego Jana Firleja i jego potomków
(rozprawę dedykował bratu Jana, tj. kasztelanowi wiślickiemu Mikołajowi Firlejowi).
W zarządzanych dobrach prowadził gospodarkę rybną, a doświadczenia wyniesione
z tej pracy zawarł w dziełku z roku 1573, w którym umiejętnie połączył wykład teorii
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z instrukcją, werbalny i pozawerbalny (rysunki przyrządów mierniczych) komponent
informacyjny z planem organizacji przyswajania wiedzy (polecenia i zadania do wykonania) (Biniewicz 2011). Na skromną ramę wydawniczą utworu składa się umieszczony
na odwrocie karty tytułowej drzeworyt herbu Firlejów, tj. Lewart, oraz przypisanie18.
Dedykacja, podobnie jak cały traktat, została utrwalona szwabachą. Nieliczne zapożyczenia z języka łacińskiego w postaci latynizmów również złożono czcionką gotycką.
Wielmożnemu Panu/19
panu Mikołaiowi Firleiowi z Dąbrowice/
Kaſztellanowi Wiślickiemu.
etc.20
Panu mnie z dawna wielce łaſkawému.
ROzumieiąc to MJłośćiwy panie Wiślicki/
iż Sprawa każda która iedno na pewnych a niepochybnych przyczynach/
vgruntowana/
albo théż iednoſtayną Experiencyą ieſt doświadczóna/
może ſye thak na Piſmie podać/
iż ſpoſobem iakoby iakiéy Nauki/
ludźiom byſye przygodźić mogła:
tedim téż tho wźiął był przed śię od kilku lat/
w zabawie ſwéy goſpodarſkiéy/
na kthóréy wielki czas wieku ſwégo/
ſłużąc niéktórym zacnym Panóm/
a na ten czas iuż od niemałégo czaſu Jego Miłośći panu Woiewodźie Krakowſk: memu
Miłośćiwemu Panu/
a Bratu w.m. ſtrawiłem:
żem to ſobie dla pamięći w iedné Kśiążki ſpiſował/
cokolwiekem godnégo za częſtém ſwém przypatrowaniém obaczywał/
albo za vſtawiczną Experiẽcyą dochodźił.
A zwłaſzcza w ſprawie około Stawów/
wymiérzania/
y rybienia ich/
y Prowadzenia do nich wody:
18

19

20

Do obudowy traktatu Strumieńskiego można zaliczyć ponadto tę część dzieła, która w żywej
paginie została oznaczona jako Zamknienie tych Książek (od strony Q4) i która pełni funkcję
posłowia. Autor znów przywołuje tu odbiorcę prymarnego: […] to cóm napiſał / proſzę żeby
to W. Miłość odemnie ſłużebnika ſwego za wdźięczne przyiąć raczyli.
Zastosowany po raz pierwszy w tym rozdziale pracy podział tekstu dedykacji, zwłaszcza
jej korpusu, na odcinki (wiersze) wymaga krótkiego komentarza. Założyłam, że – zgodnie
z decyzją nadawcy – granice odcinków wskazują kolejne znaki interpunkcyjne, w tym
nawiasy, które sygnalizują parentezę, oznaczaną często także za pomocą kresek ukośnych
lub przecinków.
Operator wyliczenia et cetera uznałam za odrębny odcinek, jako że poprzedzający go
segment został zwieńczony kropką.
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która część Goſpodarſtwa miedzy wſzyſtkiemi mém zdaniém ieſt naoſobliwſza
nazmyſlnieyſza y napożytecznieyſza.
Bo y nie tylko ſaméy pracéy pieczołowania y dozoru goſpodarzowégo potrzebuie/
iako mało niekażdé iné goſpodarſtwo na tém nawięcéy należy/
ale y dowćipu niemałégo/
y w Miernickiéy nauce/
którą/
iako ia ſłyſzę y ludźie vczeni/
Matematyką ią przezywaiąc/
nie lekce ſobie kładą/
biegłoſći iakiéykolwiek do tego przyłożyć muśiſz.
Ktemu/
iż częſtokroć mieyſca té któré do każdégo innégo goſpodarſtwa mało albo nicby ſye
przygodźić niemogły do Stawów bywaią więc naſpoſobnieyſzé/
w tém niemały ku wielóm innych tego goſpodarſtwa pożytek ſye okazuie.
Té tedy moié Kśiążki albo raczéy Terminacyę/
gdy v mnie niektórzy przyiaćiele moi widźieli/
wiedli j namawiali mię do tego abych ié miedzy ludźie wydał/
z czego gdym ſye źdźiérał/
wymawiaiąc ſye proſtośćią ſwoią/
y tém/
że nie będąc w żadnéy nauce ćwiczóny/
nie ieſtem do tego ſpoſobny/
abym co tak godnégo ludźióm ku czytaniu podać mógł/
tém mi dokuczali/
iż mi ſye nie godźi tego pożytku zayźrzéć kthóryby niektórzy mniéy biegli
goſpodarze/
ztego piſania mego choć niewyſtawnégo wźiąć mogli/
a kthemu iż Prawda tak ieſt v dobrych ludźi choć naga zalécóna/
iż choć bez forbótów vnich nietrudno mieyſce ſobie ziedna.
Tu iuż nie mogąc tego daléy zniknąć/
vmyſliłem dłużéy ſye nie oćiągaiąc/
té Kśiążki/
acz pod wagą miedzy ludźie podać/
nietak przeto/
aby snich wielé ſye kto nauczyć mógł/
iako życząc tego/
iżby kto vczéńſzy y vmieiętnieyſzy/
mém proſtém y grubém piſaniém obraźiwſzy ſye/
tak to do ſerca przypuśćił/
iżby co w téy materyéy/
y porządnieyſzégo y doſkonalſzégo wydał/
w naſzym ięzyku/
maiąc zwłaſzcza Przykład wtém niektórych zacnych ludźi/
którzy iako ſłyſzę Laćinſkim ięzykiem/
o téy materyéy doſyć ſzéroce piſali.
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Nie życząc tedy tém Kśiążkam aby thak ſamopas po świećie tułać ſye miały/
zdało mi ſye kómu ié zaléćić/
pod czyiém imienim y obróną beśpieczniéyby na świat vkazać ſye mogły.
Y nie nalazłem v śiebie nikogóy godnieyſzégo nad w.m. mégo Miłośćiwégo pana kómu
bych ié offyarować miał tak prze zacność wielkiéy a ſtarożytnéy familiéy w.m. pod
któréy obrónę y ia ſam y stą małą pracą moią beśpiecznie ſye vchylić mogę/
iako téż y prze tę łaſkę kthórąm zawſze Miłośćiwą w.m. przećiwko ſobie znał/
za którą ieſtem pewien iż w.m. tę chuć moię złaſką przyiąć będźieſz raczył:
tudźiéſz téż będąc tego świadóm od w.m. gdi od ſpraw Rzeczypoſpoli: y innych
ważnieyſzych ſwych y Przyiaćielſkich zabaw wolny czas miéwaſz wtém goſpodarſtwie
iako oſobliwſzém nad inné obiérać ſye raczyſz:
stąd to ſobie obiecuię/
iż ten początek móy piſania w théy ſprawie ięzykiem Polſkim nie będźie w.m. niewdźięcznym.
Poſyłam tedi w.m. Kśiążki té proſząc abyś w.m. óné y ze mną weſpółek w łaſkę ſwą
przyiąć raczył.
W.M. zdawna powolny y prawie dómowy ſługa Olbrycht Strumieńſ ki z Myſłowic
Vrzędnik w Balicach.

A. Wierzbicka, omawiając charakterystyczne cechy składniowe okresu retorycznego, porównała retoryczną prozę szesnastowieczną reprezentowaną przez takie dzieła,
jak Postylla Wujka, Kazania sejmowe Skargi, Policja Orzechowskiego ze współczesną
jej prozą nieretoryczną, do której zaliczyła Stawy Strumieńskiego (Wierzbicka 1966:
61). Wydaje się, że Wierzbicka wzięła pod uwagę wyłącznie tekst traktatu urzędnika balickiego, nie uwzględniając przypisania, które niewątpliwie należy do genus
oratiorum. W utworze dedykacyjnym Strumieńskiego można dostrzec znamienne dla
składni retorycznej zjawiska, przede wszystkim obligatoryjną konotację obustronną, bazującą na rozbudowanej siatce zapowiedników i odpowiedników zespolenia
(zarówno przyległych, np. te które, do tego aby, jak i rozerwanych, np. tego – który,
to/tak – iż). Tę cechę Wierzbicka uznała za charakterystyczną właściwość stylu Strumieńskiego i podporządkowała ją wpływowi języka mówionego:
[…] język mówiony również obfituje w zapowiedniki. Jest to jeden z tak charakterystycznych punktów, w których zbiegają się tendencje „wysokiego stylu retorycznego”
z najbardziej swobodnym, żywym językiem mówionym (ibid.: 65).

System zapowiedników i odpowiedników zespolenia należy zaliczyć do ważnych
środków organizacji wypowiedzi, zapewniających jej spójność, scalających człony
zwieńczone kropką (dziewięć w korpusie dedykacji) oraz segmenty wchodzące w skład
tych członów, a sygnalizowane za pomocą kreski ukośnej. Dwukropek występuje
w dedykacji Strumieńskiego zaledwie siedem razy, w tym dwukrotnie pojawia się jako
znak abrewiacji. Dwukropek, który odsyła równocześnie wstecz i w przód po linii
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tekstu, wspiera funkcję leksykalnych wykładników nawiązania – tak jest w egzordialnej
części dedykacji – lub samodzielnie ustanawia związki między segmentami tekstu, jak
w kodzie przypisania. Wewnątrz układów dwójkowych i trójkowych21 – tak chętnie
stosowanych przez Strumieńskiego – nie zawsze pojawiają się ukośniki, np. część …
naosobliwsza nazmyslniejsza i napożyteczniejsza. Warto zauważyć, że szeregi wyliczeniowe przybierają zarówno kształt homoioteleutonu (np. żem … spisował / cokolwiekem … obaczywał / albo … dochodził; widzieli / wiedli i namawiali), jak i homeoptotonu
(np. w sprawie około Stawów / wymierzania / i rybienia ich / i Prowadzenia do nich
wody – z rytmiczną tendencją narastającą: 4, 5, 9).
J. Godyń zauważył, że w piśmiennictwie staropolskim
[…] znaki przestankowe były wielofunkcyjne w tym sensie, iż zachowując podstawowy walor sygnalizowania różnej siły działów, mogły być jednocześnie sygnałami
stopnia łączności tekstu, tempa jego realizacji głosowej, zawieszania głosu w celu
uwydatnienia następującego po znaku tekstu (Godyń 2009b: 283).

Korzystając ze wskazówek autorów Gramatyki czeskiej z 1533 r. oraz uwag Alda
Manucjusza zawartych w Interpungendi ratio z 1566 r., starałam się dowieść, że
interpunkcja w utworach dedykacyjnych XVI i XVII w. miała do spełnienia ważną
funkcję: służyła porządkowaniu i uspójnianiu tekstu, towarzyszyła werbalnym środkom wspierającym tworzenie wypowiedzi. Równocześnie wyzwalała w tekście utrwalonym za pomocą druku żywioł języka mówionego. Pozwalała odbiorcy „usłyszeć”
tekst, odtworzyć go tak, jakby był wygłaszany w jego – odbiorcy – obecności.
Na zakończenie tego rozdziału przytoczę słowa Feliksa Bentkowskiego, pochodzące z „pierwszej książki, która w całości zajmuje się interpunkcją” (Łuczyński 1999: 5),
wydanej w Warszawie w roku 1830, zatytułowanej O znakach przecinkowych w pismie
czyli znakach pisarskich. W takich oto słowach Feliks Bentkowski zawarł pochwałę
interpunkcji (retoryczno-intonacyjnej):
[…] interpunkcja jest nie tylko pomocną dla czytającego, ale nawet jego przewodniczką; ona przyczynia się do jasności i zrozumiałości pisma, kierując czytającym w ten
sposób, że i nieumiejętny zdaje się, tak jak człowiek uczony, rozumieć rzecz czytaną;
ona mu wskazuje miejsca, gdzie należy spocząć, lub przerwę uczynić dla odetchnięcia, i ile na to czasu obrócić można; ona trzyma w zawieszeniu uwagę słuchaczów,
i wskazuje im granice sensu; ona nakoniec zapobiega ciemności lub dwójznaczności,
jakie niekiedy z sposobu pisania wynikają (Bentkowski 1830: 137).

21

Paralelizm trójkolonowy jest uznawany za najczęściej spotykaną postać powtórzeń w prozie
starożytnych. Por. Korolko 1966 (za Naegelsbachem).

rozdział 5
grafia i interpunkcja przypisań a tekstOtwórcze Operacje nadawcy
Głównym przedmiotem mojego zainteresowania uczyniłam taką formę wypowiedzi,
o której tożsamości decyduje intencjonalny akt ofiarowania, poświęcenia komuś dzieła. Dedykacje w opracowaniach językoznawczych (i nie tylko) bywają traktowane jako
składowe paratekstu (zob. Genette 1987/1997; Piętkowa 2007), bywają też zaliczane
do metatekstu (zob. na przykład Kawka 1990; Loewe 2007; Mayenowa 2000). Nie
byłoby w tym nic dziwnego, w końcu sam G. Genette podkreślał labilność granic
między opisywanymi przez siebie kategoriami relacji transtekstualnych. Chodzi tu
jednak o coś innego, o nakładanie się (w ramach dyskursu nauk humanistycznych)
dwóch praktyk terminologicznych, dwóch uzusów: literaturoznawczego, reprezentowanego przez Genette’a, oraz językoznawczego, który wiązać należy z rozprawą
A. Wierzbickiej z 1971 r. (por. Witosz 2005). Obie te praktyki fundowane są na jednej
koncepcji, mają wspólne źródło, które stanowi myśl Bachtina, jego teza o dialogowości, wielopłaszczyznowości i swoistej polifonii wypowiedzi.
Genette, zwłaszcza w Palimpsestach, wyjaśniał, że wprowadzona przez niego
terminologia ma charakter doraźny, tymczasowy, nie może zadowalać badacza,
jako że jest mało precyzyjna. Metatekstualnością określił taki typ transcendencji
tekstualnej, który ma kształt komentarza, łączącego dany tekst z innym, o którym
mówi, niekoniecznie go cytując (Genette 1992: 321). Bardziej rozbudowana, ale też
niewystarczająca, jest w Palimpsestach charakterystyka paratekstualności – Genette
wymienił segmenty tworzące otoczenie tekstu i podkreślił, że paratekst to jeden
z najbardziej uprzywilejowanych obszarów pragmatycznego wymiaru dzieła, jego
oddziaływania na czytelnika (ibid.: 320). Ten właśnie obszar został poddany analizie
i opisany w rozprawie Seuils (Genette 1987/1997). Genette nie zdecydował się na uściślenie terminologii; w odniesieniu do paratekstu posługuje się metaforycznymi określeniami w rodzaju progu, westybulu, przedsionka, sieni. Zdaniem Danuty Szajnert
takie „przydomowe” metafory wydobywają graniczny status form paratekstowych,
ich usytuowanie na przecięciu literatury, tekstu i życia (Szajnert 2000: 49). Owe
formy wypowiedzi mogą występować w przestrzeni danego woluminu, towarzyszyć
tekstowi, okalając go; taki charakter mają następujące komponenty edytorskiego
wyposażenia dzieła: tytuły, motta, przypisy, przedmowy, dedykacje, wstępy, posłowia, wkładki reklamowe, należące do perytekstu. Z kolei epitekst tworzą publiczne
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i prywatne przekazy usytuowane na zewnątrz książki, np. zapowiedzi wydawnicze,
wywiady, różne gatunki autobiograficzne (por. Piętkowa 2007). Wymienione formy
paratekstowe są charakterystyczne dla współczesnej książki, natomiast w piśmiennictwie staropolskim do dodatkowych cząstek konstrukcyjnych dzieła, by posłużyć
się terminem Stefanii Skwarczyńskiej (1954 I: 452), należały:
[…] mniej lub bardziej rozbudowane formuły tytułowe, motta i obszerniejsze cytacje
(zwykle usytuowane na karcie tytułowej verso), emblematyczne konstrukcje z utworami „na herb”, wiersze „do zoila” i „do czytelnika” oraz inne teksty zalecające,
aprobacje cenzorskie i urzędowe zgody na druk książki, przywileje dla drukarzy,
listy i wiersze dedykacyjne, a niekiedy także rękopiśmienne ofiarowania, różnie tytułowane przedmowy i wstępy, marginalia, które z czasem przyjęły formę przypisów
i komentarzy umieszczanych w dolnej części karty, a ponadto spisy treści, indeksy
(osobowe i rzeczowe), zwykle nazywane „regestrami”, oraz wykazy omyłek powstałych w druku (Mazurkowa 2011: 8).

Paratekst w rozważaniach tekstologów dopiero zdobywa należne mu miejsce, natomiast metatekst jest kategorią, która w literaturze językoznawczej występuje od
czterdziestu lat. Do badań lingwistycznych, a ściślej tekstologicznych, kategorię tę
wprowadziła A. Wierzbicka w 1971 r. Również metatekst doczekał się metaforycznych określeń (więcej zob. Tutak 2010). Wierzbicka przyrównała tekst do materiału,
tkaniny, która
[…] może być poprzetykana nitkami wypowiedzi o samej wypowiedzi. W pewnym
sensie te nitki mogą zszywać tekst o rzeczy w całość mocno się trzymającą (Wierzbicka
1971/2008: 282).

I dalej:
Owe nitki metatekstowe mogą pełnić najrozmaitsze funkcje. Uwyraźniają „deseń
semantyczny” tekstu właściwego, zespalają różne jego elementy, wzmacniają, spajają.
Czasami można je wypruć, nie uszkadzając reszty. Czasami – nie (ibid.: 296).

Właśnie za autorką Metatekstu w tekście przyjmuje się, że informacja tekstowa jest
formowana na dwóch (co najmniej) poziomach. Pierwszy poziom informacji ma charakter treściowo-faktograficzny, wiąże się z przekazywaniem wiadomości o pewnej
rzeczywistości – realnej lub wyobrażonej, o świecie przedstawionym w tekście. Drugi
poziom obejmuje informację orzekającą o samym tekście, informację metatekstową.
Wykładniki drugiego poziomu konstytuują swoiste instrukcje spójnościowe, wpływają na wewnętrzną organizację tekstu, zapewniając jego kontinuum jako przekazu.
Świadczą o obecności nadawcy komunikatu, ale zorientowane są na odbiorcę, nadawca – wyposażając tekst w obudowę metatekstową – stara się kształtować przekaz

Rozdział 5. Grafia i interpunkcja przypisań a tekstotwórcze operacje nadawcy

109

w taki sposób, by stał się on zrozumiały dla odbiorcy, dostosowany do potrzeb procesu porozumienia. Operacje metatekstowe odgrywają ważną rolę spójnościową oraz
fatyczną, działają w przestrzeni dialogowej wytwarzanej między nadawcą i odbiorcą.
Teresa Dobrzyńska (1978: 103–104) uznała metatekst za typ predykacji stanowiący
komentarz do tekstu przedmiotowego, spajający go oraz wyznaczający jego granice.
Zatem komentowanie tekstu właściwego, orzekanie o nim jako o swoistym bycie jest
jedną z funkcji realizowanych przez metatekst. Charakter metatekstowy mają także te
działania, które pozwalają wydzielić tekst w uniwersum semiotycznym, tekstowym,
tj. służą delimitacji oraz określeniu relacji między poziomami wypowiedzi i łączeniu
ich w heterogeniczny, ale spójny tekst (Witosz 2008: 325).
Zanim przejdę do omówienia roli wybranych operacji metatekstowych nadawcy
w utworach dedykacyjnych XVI i XVII w., powrócę jeszcze raz do opracowania
A. Wierzbickiej, które ukierunkowało lingwistyczną refleksję nad metatekstem,
nad takimi elementami wypowiedzi, których metatekstowy charakter odkrywamy
w eksplikacjach zaproponowanych przez autorkę Metatekstu w tekście. Chciałabym
zwrócić uwagę na konkluzję wieńczącą artykuł, wniosek ważny, a nie dość mocno
zaakcentowany i doceniony przez badaczy. W końcowym akapicie Wierzbicka powraca do cytatu otwierającego jej artykuł i tak pisze:
[…] jest [cytat – K.T.] – z punktu widzenia naszego problemu – zupełnie banalny. Można wskazać teksty o wiele bardziej nasycone metatekstem. Wydaje się, że ilościowy
i jakościowy „wkład” metatekstu w tekst stanowi jeden z istotnych wyznaczników
zróżnicowań stylistycznych (Wierzbicka 1971/2008: 296).

Wierzbicka punktem wyjścia swej refleksji uczyniła obszerny fragment słynnego
Listu o tolerancji1 (Epistola de tolerantia) Johna Locke’a z 1689 r. Przykład to zgoła
niebanalny, w traktacie bowiem utrzymanym w konwencji listu – przemowy liczne
wyrażenia metatekstowe wspierają konstrukcję myślową całej wypowiedzi. O tym, że
w epistolografii metatekst odgrywa szczególnie ważną rolę, przekonałam się, analizując
korespondencję filomatów i filaretów (por. Tutak 2010). Wydaje się, że dalsze badania
nad metatekstem mogłyby zmierzać w tym właśnie kierunku – należałoby dążyć do
pokazania „ilościowego i jakościowego «wkładu» metatekstu w tekst” zróżnicowany
pod względem gatunkowym. W opracowaniach, które ukazały się do tej pory, brano
pod uwagę inne, nadrzędne kryterium doboru materiału, tzn. uwzględniano samą substancję wypowiedzi, sposób jej utrwalenia – powstały prace traktujące o metatekście
w wypowiedziach mówionych (Ożóg 1990; Winiarska 2001; Charciarek 2010) oraz
w tekstach pisanych, zwłaszcza reprezentujących odmianę naukową (Mikołajczak
1

Pełny tytuł brzmi: List o tolerancji do przesławnego męża Limborcha Amsterdamczyka
profesora teologii w Seminarium Remonstrantów napisany przez przyjaciela pokoju,
wroga prześladowań Anglika Johna Locke’a.
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1991; Starzec 1999; Gajewska 2004; Olszewska 2005). Okazało się, że owo kryterium
determinuje różne funkcje metatekstu: podczas gdy w wypowiedziach mówionych
metatekst pełni przede wszystkim funkcję fatyczną, w tekstach pisanych służy porządkowaniu i uspójnianiu wypowiedzi. Z kolei prace J. Labochy dotyczą funkcjonowania
metatekstu w tekstach zapisanych, czyli takich, które „pod formą znaków graficznych
kryją strukturę mówioną” (Labocha 2004a: 8). Trzeba też wspomnieć o opracowaniach
syntetyzujących, jak B. Witosz (2008) czy Jadwigi Wajszczuk (2005). Autorzy prac
dotyczących metatekstu tworzą listy jednostek metatekstowych – o różnej rozpiętości:
od pojedynczego wyrazu do konstrukcji syntaktycznej. Nad teoretycznymi narzędziami
do opisu operatorów metatekstowych, metatekstowych jednostek języka pracują lingwiści w ośrodkach warszawskim (w Katedrze Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu
Warszawskiego2) i toruńskim3. Funkcję metatekstową w wypowiedzi pełnią jednak nie
tylko jednostki językowe, co zauważyła B. Witosz:
[…] choć pojęcie metatekstu zostało utworzone dla opisu tekstotwórczej roli jednostek
językowych, ujawnianie funkcji meta- wykracza poza zakres środków leksykalno-syntaktycznych. Informacje tego rodzaju przekazują również składniki tekstu związane
z jego postacią fizykalną: w wypowiedzi mówionej – akustyczne, w pisanej graficzno-typograficzne. Przykładem niech będzie akapit lub światło jako sygnały rozpoczęcia
nowego typu tekstu; nawias jako graficzny znak parentezy […]; cudzysłów jako znak
przytoczenia innego tekstu […] (Witosz 2008: 323).

A zatem przestrzeń dialogową wytwarzaną między nadawcą i odbiorcą konstytuują
nie tylko elementy leksykalno-syntaktyczne, ale również graficzno-typograficzne
(w tekstach pisanych oraz zapisanych) i interpunkcyjne.
W polskich pracach na temat metatekstu podkreśla się to, że elementy metatekstowe
sytuują się na innej semantycznie płaszczyźnie niż przedmiotowa i że przekazują informację drugorzędną, redundantną, której można się pozbyć bez szkody dla informacji
zawartej w tekście głównym. Odmienne jest podejście językoznawców rosyjskich, dla
których metatekst stanowi nieusuwalny, niezbędny wymiar każdej wypowiedzi, wiąże
się bowiem z „działaniem” nadawcy w/na tekście, działaniem podporządkowanym dobru
adresata wypowiedzi, odbiorcy (por. Paduczewa 1996). Wracając do dedykacji, uznaję ją
za taką formę wypowiedzi piśmienniczej, która należy do paratekstu (ściślej perytekstu),
natomiast metatekst jako podstawa tekstu, jego plan organizuje przestrzeń wypowiedzi,
porządkuje ją, pomaga odbiorcy zorientować się, w jakim kierunku powinna podążać
interpretacja przekazu – tak, by była zgodna z komunikacyjnym zamierzeniem nadawcy.
2

3

Por. przede wszystkim prace Andrzeja Bogusławskiego – spośród kilkudziesięciu artykułów
i rozpraw wymieniam dwie, tworzące podwaliny jego semantyki, tj. Bogusławski 1977,
1994; także Wajszczuk 2005.
Por. prace Macieja Grochowskiego (m.in. 1983, 1986, 1997, 2002, 2006, 2007, 2009); też
Żabowska 2009.
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Metatekst to miejsce realizacji strategii nadawczo-odbiorczej, która ma doprowadzić
do takiego przyjęcia tekstu przez odbiorcę, by odpowiadało to założeniom i intencjom
nadawcy. Metatekst stanowi rodzaj tekstu o tekście, wnosi o nim ważne informacje,
komentuje i spaja tekst główny, wyznacza jego punkty graniczne (por. Wyrwas, Sujkowska-Sobisz 2005). W tym sensie odwzorowuje czynności tekstotwórcze, które
organizują proces nadawania (bezpośrednio) i odbioru (pośrednio) wypowiedzi.
W poprzednim rozdziale przypisałam znakom interpunkcyjnym określone funkcje, które można by przyrównać do działania kierunkowskazów odsyłających wstecz
i w przód po linii tekstu. Pozwalają one wydzielić w wypowiedzi takie segmenty, które
potencjalny mówca jest w stanie zrealizować na jednym wydechu. Konstytuują zatem
nie tyle tekst pisany, ile zapisany4, tzn. przystosowany, nadający się do wygłoszenia.
J. Labocha (2004a: 8) wyróżnia dwa rodzaje tekstów zapisanych. Pierwszy stanowią
teksty, które są graficzną rejestracją wypowiedzi mówionych, a więc na przykład
nagrane, a następnie przepisane, spontaniczne lub staranne wypowiedzi realizowane
w mówionych aktach komunikacji. Drugi rodzaj tekstów zapisanych tworzą teksty
pisane z myślą o tym, że zostaną zrealizowane w postaci ustnej w określonym akcie
komunikacji. Autorka nazywa je tekstami przeznaczonymi do wygłoszenia lub tekstami wspomagającymi wypowiedzi retoryczne (ibid.: 9). Ich celem jest uchwycenie
w zapisie mówionego toku parole. Środkiem do tego celu w dawnym tekście staje się
przede wszystkim odpowiednie użycie znaków przestankowych.
Przywołajmy opisywane przez badaczy specyficzne cechy wypowiedzi mówionych
i pisanych5. Kiedy posługujemy się pismem, komunikacja dokonuje się głównie lub
całkowicie za pomocą słów, a więc jest komunikacją werbalną. Kiedy mówimy, ko4

5

Terminy język wtórnie pisany i język wtórnie mówiony pojawiły się już w pracy S. Urbańczyka
(1956/1979b: 13). Do języka wtórnie pisanego można odnieść propozycję terminologiczną
Aldony Skudrzykowej, jej język (za)pisany. Badała ona „sposoby i możliwości istnienia
języka mówionego w pisanym przetworzeniu literackim” (1994: 7), tj. w prozie polskiej z lat
70. i 80. XX w.
W XVIII i częściowo XIX w. nie rozróżniano w teorii lingwistycznej języka dźwiękowego
(mówionego) i pisanego. Dopiero w ostatniej ćwierci XIX w. pojawiły się badania pisma
w związku z odkrywanymi wtedy alfabetami. Jako problem badawczy stawia się zagadnienie
o prawomocności rozpatrywania pisma i piśmienności oraz języka pisanego wraz z drukowanym
jako pełnoprawnych obiektów lingwistyki. W XX stuleciu nastąpiło funkcjonalne rozróżnienie
pisemnej i ustnej mowy oraz wydzielenie tej pierwszej w osobną część działania społecznego
(Bakuła 2010: 208). Odtąd zagadnienie wzajemnych relacji między mową i pismem wielokrotnie
pojawiało się w pracach z zakresu językoznawstwa, filozofii, antropologii itd. Zob. np.
przegląd literatury przedmiotu dokonany przez A. Skudrzykową (1994), uzupełniony w pracy
z roku 2005. Obszerną bibliografię opracowań na temat właściwości i charakterystycznych
cech obu odmian języka podaje też A. Wilkoń (2000). Autorzy najnowszych prac dążą do
przezwyciężenia utrwalonej w dwudziestowiecznej tradycji lingwistycznej opozycji między
tym, co mówione, a tym, co pisane, por. Bakuła 2010, który za podstawową zasadę badania
mówionego i pisanego uznaje stopniowalność cech i ciągłość.
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munikat nie ogranicza się tylko do słów. Słowom towarzyszy i uzupełnia je składnik
parajęzykowy, tj. głośność, rytm, intonacja, barwa głosu, tempo emisji, oraz składnik
komunikacji niewerbalnej: kinezyczny (gesty, mimika, mowa ciała) i proksemiczny
(odległość, dystans między uczestnikami aktu porozumienia). Tekst pisany to – zdaniem J. Labochy – niemal cały przekaz, tekst mówiony zaś to tylko jedna z trzech
form ekspresji (ibid.: 7). Językoznawców interesowały zwłaszcza przekształcenia
dokonujące się w tekście/wypowiedzi przy zmianie substancjalnej formy przekazu
z mówionej na pisaną. Z jednej strony dochodzi do redukcji lub wręcz eliminacji
niewerbalnych składników aktu komunikacji (kodu kinezycznego i proksemicznego),
a także środków para- i pozajęzykowych. Z drugiej strony wzrasta rola kontekstu
z deiksą wtórną, wewnątrztekstową, am Phantasma. Według A. Wilkonia
[…] zapis stanowi nie tylko środek utrwalenia mowy, ale rodzaj przekazu, dokonujący
pewnych zmian w strukturze komunikatu, dający zbliżony (w niektórych warstwach
identyczny), ale niepełny obraz mowy żywej (Wilkoń 2000: 37).

Autor zaraz jednak zastrzegał:
Przedmiotem moich rozważań nie czynię […] opisu tego, co dzieje się z wypowiedzią,
gdy staje się tekstem pisanym. Przeciwstawiam tu wypowiedzi mówione wypowiedziom pisanym, mając na uwadze nie „ten sam” tekst, ale różne odmienne realizacje
języka mówionego i języka pisanego (ibid.).

Wilkoń wprowadził też ważny podział tekstów ze względu na dwa sposoby generowania przekazu. W zbiorze tekstów mówionych wyróżnił:
1) teksty prymarnie mówione – spontaniczne oraz przygotowane,
2) teksty odczytane (wtórnie mówione, prymarnie pisane),
3) teksty stylizowane na język pisany, „książkowy”.
Z kolei teksty pisane podzielił na:
1) teksty prymarnie pisane (nieprzeznaczone do wygłoszenia, tj. inwarianty graficzne, przeznaczone do wygłoszenia oraz nadające się do wygłoszenia),
2) teksty prymarnie mówione (zapisane),
3) teksty stylizowane na język mówiony (ibid.).
Z tej typologii wynika, że A. Wilkoń utożsamiał teksty zapisane z przekazami
prymarnie mówionymi, wtórnie utrwalonymi na nośniku papierowym. W pracach
Labochy (2001, 2002, 2004a, 2004b, 2006, 2008) pojawia się nowe, pełniejsze rozumienie tego terminu. Traktuje ona jako teksty zapisane także teksty prymarnie
pisane, ale przygotowane i przeznaczone do wygłoszenia. Przy charakterystyce
tekstu zapisanego należy położyć nacisk na to, że za jego sprawą komunikacja
dokonuje się głównie, ale nie tylko, za pomocą słów, że całego przekazu nie można
sprowadzić wyłącznie do strony werbalnej. Utrwaleniu i odwzorowaniu tego pozawerbalnego wymiaru aktu komunikacji, aktu dokonującego się za pomocą tekstu
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zapisanego, służyła przed wiekami interpunkcja. Użycie znaków przestankowych
podporządkowane innej niż dziś zasadzie, tj. retoryczno-intonacyjnej, umożliwiało podział wypowiedzi na odcinki, które osoba wygłaszająca tekst była w stanie
zrealizować, a także wiązało się z wprowadzeniem określonej siatki relacji między
tymi odcinkami. Znaki interpunkcyjne – zróżnicowane pod względem funkcji komunikacyjnej – zapewniały wewnętrzną spójność wypowiedzi, współdziałały z tymi
jednostkami leksykalnymi, które M. Grochowski (1997) włącza do semantycznej
kategorii wykładników nawiązania. Ponieważ swoimi badaniami objęłam nie całość
piśmiennictwa staropolskiego, ani nawet znaczną jego część, ale tylko określoną
formę tego piśmiennictwa, tj. utwory dedykacyjne, poniższy postulat może przybrać wyłącznie kształt hipotezy: otóż przy tworzeniu listy „historycznych” wyrażeń funkcyjnych6, ustalaniu ich eksplikacji i zasięgu oddziaływania warto byłoby
uwzględnić towarzyszące im znaki przestankowe. Ważny okazuje się również fakt
niewystępowania znaku interpunkcyjnego w najbliższym sąsiedztwie danego elementu językowego. Na przykład przed spójnikiem i mogła wystąpić kreska ukośna
lub przecinek, zwłaszcza w szeregach ponaddwuelementowych, natomiast przed
partykułą i rematyzującą wybrany składnik wypowiedzenia wymienione znaki
przestankowe nigdy się nie pojawiały7. Por.:
[…] będąc nikcżemną poddaną waſzey Krolewſ kiey miłoſći / a nędzną wdową thu
przy tych kxięgach / Jmię / zwirzchnoſć / y wyſoki tytuł waſzey Krolewſkiey miłoſći
wſpomionać mam / a pracą ſwą vbogą W.K.M. ofyarować / dedikować / y w opiekę
porucżyć / […]
A tak ſtych przycżyn Naiaſnieyſzy a miłoſćiwy Krolu nadzieia dobra odięła mi ſtrach
/ żem ſye o to tak nikcżemna poddana W.K.M. pokusiła / a tę ſwą vbogą pracą / tak
wielkiemu ſtanowi Krolewſkiemu ofiarowała / pomniąc na tho / że za orłem lataiąc /
wielekroć ſye więc y ſroka pożywi / […]
(H. Unglerowa, Epistola do Zygmunta Augusta,
[w:] Piotra Crescentyna Księgi o gospodarstwie,
A2–A2v, H. Unglerowa, 1549)
A gdyż then ieſt dawny a chwalebny obycżay / ktory y tych cżaſow naſzych nie vſtał /
że thakowe prace ſwe ludzye zwykli ofiarować oſobam pobożnym / zacnym / godnym
/ cnotliwym / dobrze zaſłużonym / y dobrodzyeiom ſwym / […]
(M. Wirzbięta, Przemowa do J. Firleja, [w:] H. Bullinger, [Compendium christianae religionis. Krótkie
opisanie wiary świętej chrześcijańskiej], M. Wirzbięta, [3v], 1573)
6
7

Por. postulaty badawcze formułowane przez K. Kleszczową (2001, 2005, 2007, 2011).
Powyższe spostrzeżenie potwierdza analiza przykładów zgromadzonych przez autorów
SPXVI, dokumentujących użycie i w różnych kontekstach (por. SPXVI, VIII: 384–457).
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Przejdźmy do przykładów ze zgromadzonego przeze mnie korpusu dedykacji.
Oto dwa przypisania sygnowane przez Hieronima Wietora. Pierwszy utwór dedykacyjny został skierowany do Mikołaja Wolskiego, a poprzedza Ecclesiastes Księgi
Salomonowe z 1522 r., adresatem drugiego został Jan Tarnowski – chodzi o Księgi
które zową Język z 1544 r.
Dedykacja z roku 1522 została w całości wydrukowana drobną frakturą, natomiast
czcionką nagłówkową posłużył się Wietor przy składaniu formuły adresowo-salutacyjnej. Wybór fraktury był znaczący, po Wietorze drukarze chętnie sięgali po ten krój
czcionki, zwłaszcza w dedykacjach i wypowiedziach skierowanych do czytelnika.
M. Juda zwróciła uwagę na ozdobność tej odmiany pisma, które posiada wyraźny kontrast między literami majuskulnymi a minuskulnymi: duże litery mają obłe, szerokie
kształty, zaś małe są wąskie i wysmukłe. Charakterystyczną cechą fraktury jest także
wydłużenie górnych i dolnych lasek oraz zmienne, nabrzmiewające linie. Wszystko
to sprawia, że obraz pisma zatraca organiczno-architektoniczną formę, a osiąga bliską
paralelę do ornamentu roślinnego (Juda 2001: 132–133). Wietor przypisał Ecclesiastes Mikołajowi Wolskiemu z Podhajec herbu Półkozic, ochmistrzowi królowej Bony,
którego Bartosz Paprocki określa w taki sposób: persona gravis, w sprawach rzeczypospolitej dobrze zasłużony (Turowski 1858: 252). Na ramę wydawniczą dzieła składa
się – oprócz dedykacji – Przemowa do wiernego krześcijanina obejmująca sześć wersów,
wyobrażenie herbu Wolskiego, przy czym drzeworyt został wprowadzony dwukrotnie:
po dedykacji oraz na ostatniej stronie, tj. na karcie 19 verso, gdzie dzieli na dwie części
ośmiowiersz o incipicie Cnota jest wielka okrasa człowieka każdego. Na tej samej karcie
recto znajduje się kolofon, w którym Wietor podaje informację o miejscu i czasie druku
oraz powtarza słowa, że książkę wybijano jego własnym nakładem. Kolofon wieńczy
formuła dewocyjna Ku czci i chwale boga wszechmogącego / a wiernym krześcijanom
ku mądrości mnożeniu.
Wydany w 1525 r. w Bazylei traktat zatytułowany Lingua zadedykował Erazm z Rotterdamu kanclerzowi Krzysztofowi Szydłowieckiemu. Siedemnaście lat później Hieronim Wietor jako wydawca polskiego, anonimowego przekładu dzieła zamieścił utwór
dedykacyjny Erazma, który otwiera następująca formuła adresowo-salutacyjna:
Oſwieczonemu a Wielmożnemu panu Chriſtoffowi z Szydłowca / Woiewodźie y Staroſćie Krakowſkiemu / kroleſtwa Polſkiego Canclerzowi etc. Eraſmus Roterodam przodkiem pozdrowienie.

Przed tą dedykacją znajduje się złożone czcionką gotycką przypisanie Wietora, który
swoją wypowiedź skierował do Jana Tarnowskiego, zięcia nieżyjącego już wówczas
Szydłowieckiego. Oba utwory należą do ramy wydawniczej Ksiąg wraz z kolofonem,
który zawiera lakoniczną informację o miejscu i czasie druku: Wybijano w Krakowie
/ przez Jeronima Wietora: Lata Bożego. 1542.
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Porównajmy dedykacje z 1522 i 1542 r. sygnowane przez Wietora. Wydawca i drukarz zarazem sięgnął po czcionkę gotycką. Mógł zastosować czcionkę o jednolitym
kroju, nie zdecydował się bowiem na wprowadzenie sekwencji obcojęzycznych,
łacińskich. Podobna jest też graficzno-typograficzna organizacja tekstu przypisań.
W formułach inicjalnych posłużył się Wietor czcionką nagłówkową po to, by odpowiednio wyróżnić i uczcić odbiorcę prymarnego. Zarówno w formule inicjalnej, jak
i finalnej zastosował układ tekstu zwany cul-de-lampe 8 . Natomiast rama wydawnicza
Ksiąg jest bardziej oszczędna w stosunku do obudowy dzieła z 1522 r. Być może
Wietor uznał, że rozbudowany, liczący 18 stron utwór dedykacyjny Erazma jest wystarczającym wprowadzeniem do dzieła.
W antologii Obrońcy języka polskiego (Taszycki 1953) ukazały się obie dedykacje
Wietora z uwspółcześnioną interpunkcją. Poniżej podaję wersje oryginalne wraz
z początkowymi fragmentami9 ich dwudziestowiecznych odpowiedników:

Ecclesiastes (1522)
człon I
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Wielmożnemu panu Mikołaiowi Wolſkyemu/
Kaſſtelanowi Sochaczowſkyemu/
Naiaśnyeyſſey panyey namiłoſćywſſey Bony krolowey Polſkiey Ochmiſtrzowi/
panu ſwemu łaſkawemu/
Jeronim Wietor Impreſor ſłużbę ſwą pokorną y vkłonę powyeda.

człon II
(6)
(7)
(8)
(9)

8

9

POſpolicie
(panie moy nałaſkawſſy)
a właſnym oczy naſſych doſwyatſſenim/
maluſkye kamyki widamy ktore nad wyſokie gory kamienne y ſkały przekładamy.

Cul-de-lampe to forma finalika (winietki na końcu książki lub rozdziału), która kształtem
przypomina wspornik (występ w murze podtrzymujący sklepienie), od którego pochodzi
jego nazwa (EWOK: 2481). Francuska definicja tego terminu uwzględnia również układ
tekstu: Le cul-de-lampe désigne aussi l’arrangement décoratif d’un texte qui va en dimi-nuant, d’une ligne à l’autre, jusqu’à ne plus former qu’une pointe sur la dernière ligne
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Cul-de-lampe_(typographie). Efekt cul-de-lampe uzyskiwano za pomocą wyśrodkowanych, coraz krótszych wersów, które tworzyły kompozycję
o kształcie odwróconego trójkąta.
Pełny tekst obu przypisań w: (Taszycki 1953: 12–14 i 21–23).
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człon III
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Częſto kroć bryła niewielka złota/
aczkolwie małą ma roznoſć od błota/
wſſak że przepłaca grody/
zamki/
ſmiele/
y źiemſkiego ymienia wiele.

człon IV
(16) Takież zaiſte naydźye nyemało xyąg maluſkich/
(17) nad ynne a wyelkye przełożeńſſych.
człon V
(18) Bowyem więcey rozumu a mądroſćy wnich nayduiemy/
(19) a przetoż ie przełożeńſſe czyniemy.
człon VI
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

To gdym ieſt ſobie zdobrą bacznoſcyą rozmyſlał/
wpadły mi ſą na myſl Eccleſiaſtes xyęgi maluſkye Salomonowe/
ktoreż
(moim ſkazanim)
kaznodzieyſkye myanuiemy/
każdemu wyernemu krzeſciyaninowi ku przeczytanyu rozkoſſhne/
a barzo pożyteczne.

człon VII
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Ktore gdym pilnye przeczytał/
y też połaćynie wybiyał/
tak mi ſye barzo ſpodobały żem ſię też niemogł wſtrzymać/
ażeby na mowę ſławnego ludu tego Polſkyego/
przez Jeronima Zwyelunya/
drużbę moiego były przełożony złaćyny wpolſkie/
co też ieſt zniemałą pracą y pilnoſcią vczyniono/
a tymi literami nowemi nadobnemi nyedawno wkrainye nyemyeckyey naleźyonymi/
a zwielkim nakładem y ſpracą też nad fortunę moię do mnye przywyeźyonymi/
ynnych wyele liter y punktow/
ktorych temu ięzykowi potrzeba było przyćyniwſſy/
imprymowany a okraſſony były.

człon VIII
(39) Ale komu napirwey myałem ninieyſſe xięgi ofiarować/
(40) a tę nową literę moię okazować/
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(41) nie mogłẽ baczyć człowieka żadnego/
(42) nad twą wyelmożnoſć doſtoynieyſſego.
człon IX
(43) Owſſeyki gdy wielmożnoſć twoia dobrze yeſt wnaukach nauczona/
(44) y owſſem nauczonych opiekun y obrońca/
(45) y dobrego żywota pilny a roſtropny powodca.
człon X
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

Przyimiſſ miłoſć twoia łaſkawie ten dar miaſto kamienya drogiego/
a przeczytay ſłowa Salomona mądrego/
a naydźyecie wnich Smaraga/
Turkuſa/
y Rubina daleko koſſtownyeyſſhego.

człon XI
(51) Smarak ieſtćy kamyk źyelony/
(52) czyſtoſćy ſtrzeże pilnye/
(53) a v nieczyſtych ludźy kaźi ſyę śylnye.
człon XII
(54) A kto Turkuſa nośy przy ſobie/
(55) nieobraźi członku ſwego gwałtownie.
człon XIII
(56) Rubinek kamień nadobuſny złącza ſtadło wprzyiaźni y wmiłoſćy.
człon XIV
(57) Bowyem gdy ſobye małżonkowie Rubiny na ſlubye dawaią/
(58) wmiłoſćy a wprzyiaźni do ſmyerćy przebywaią.
człon XV
(59)
(60)
(61)
(62)

Takyeż zaiſte kto ty ninieyſſe xięgi ſpilnoſcią będźye przeczytał/
wczyſtoſćy ſye będźye chował/
nyeſtłucze ſye do piekła głęmbokyego/
a złączy ſie wprzyiaźń boga wſſechmocnego.

człon XVI
(63) Ale bych daley nieprzedłużił/
(64) a teſkliwoſći długim czcienim nieuczynił.
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człon XVII
(65) Polecam na koniec.
człon XVIII
(66) W.M. panu bogu/
(67) a niewypuſſczay złaſki Jeronima twego we dnye wnocy powolnego.

Ecclesiastes (1953)
człon I
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Wielmożnemu Panu Mikołajowi Wolskiemu,
Kasztellanowi Sochaczowskiemu,
Najaśniejszej Paniej,
Namiłościwszej Bony,
Królowej Polskiej,
Ochmistrzowi,
Panu swemu Łaskawemu Jeronim Wietor,
impresor,
służbę swą pokorną i ukłonę powieda.

człon II
(10)
(11)
(12)
(13)

Pospolicie,
Panie mój Nałaskawszy,
a własnym oczu naszych doświadszenim maluśkie kamyki widamy,
które nad wysokie góry kamienne i skały przekładamy.

człon III
(14)
(15)
(16)
(17)

Częstokroć bryła niewielka złota,
aczkolwie małą ma rózność od błota,
wszakże przepłaca grody,
zamki śmiele i ziemskiego imienia wiele.

człon IV
(18) Takież zaiste najdzie niemało ksiąg maluśkich,
(19) nad inne a wielkie przełożeńszych.
człon V
(20) Bowiem więcej rozumu a mądrości w nich najdujemy,
(21) a przetóż je przełożeńsze czyniemy.
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człon VI
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

To gdym jest sobie z dobrą bacznością rozmyślał,
wpadły mi są na myśl Ecclesiastes,
księgi maluśkie Salomonowe,
któreż
(moim skazanim)
kaznodziejskie mianujemy,
każdemu wiernemu krześcijaninowi ku przeczytaniu rozkoszne a barzo pożyteczne.

Księgi (1544)
człon I
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Oſwieczonemu y Wielmoznemu panu/
panu Janowi Grabi w Tarnowie/
Caſſtalanowi Crakowſkiemu/
Wielkiemu Hetmanowi koronnemu/
Sędomierſkiemu/
Stryſkiemu/
Lubaczowſkiemu.
etc.
Staroſćie/
panu ſwemu miłoſćiwemu:
Hieronimus Wietor pokorną ſłużbę ſwą wſkazuie.

człon II
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

MJłoſćiwy panie/
Będąc ia wmięſſkanem a nieurodzonym Polakiem/
niemogę ſie temu wydźiwić/
Gdyż wſſelki inny narod/
ięzyk ſwoy przyrodzony miłuie/
ſzyrzy/
kraśi/
y poleruie:
czemu ſam Polſki narod/
ſwem gardźi y brząka/
ktory mogłby iſćie/
iako ia ſłyſzę/
obffitoſćią y Craſomową ſkażdem innem porownać:
Jle ia rozumieć mogę zludźi/
ſktoremi czaſem o tem mawiam:
nie ieſt inna przyczyna tego/
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iedno przyrodzenie Polſkie/
ktore ku opcem a poſtronnem obyczaiom/
ſprawom/
ludźiom/
y ięzykom ſkłonnieyſſe ieſt/
niſſli ku ſwem właſnem:
ktemu też trudnoſć ſłow polſkich ku wypiſaniu/
ktora takowa ieſt/
iże też ſnadź niepodobno barzo wiele ſłow czćionkami/
albo literami łaćińſkiemi/
ktorych poſpolićie vżywamy wypiſać:
A wſſakoż/
mogloby ſie temu podobno pogodzić/
gdźieby chuć/
a chćiwoſć była:
Abowiem/
iako Cicero powieda:
za chćiwoſćią tych ktorzy ſie vczą/
nayduią ſie vczyćiele.

człon III
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

Acz to nie moiey głowy ſprawa/
krzeczy przyſtępuiąc/
Przeſſłych dni napadłem na xiąſſki Eraſma Rotherodama/
Miemca dolnego/
ſławnego/
y vczonego:
przed kielkiem lat vmarłego/
o Języku/
z łaćińſkiego na Polſkie doſyć dwornie/
a foremnie wyłożone:
ktore iż ſą barzo pożyteczne ku czćieniu/
nietelko vczonem/
ale y proſtem ludźiom/
męſzczyznom/
y też białłem głowam/
ktore Językiem więcey niſſli rękoma zwykły pracować/
żeby wiedźiały iako ięzyki ſwoie maią ſprawować/
A żeby ſie też ięzyk Polſki ſzyrzył:
praſowałem ie ſpilnoſćią/
y w.M. panu memu miłoſćiwemu ie przypiſuię y offiaruię/
iako naprzednieyſſemu panu/
miedzy świeckiemi teyto ſławney korony
(ktora z w.M. wielką obronę y ſławę ma)
wiedząc iż ſie w.M. wnich/

Rozdział 5. Grafia i interpunkcja przypisań a tekstotwórcze operacje nadawcy
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

iako y w innych xięgach/
tegoż to piſarza ſławnego barzo kochaſz:
A też iakoby ſpadkiem na w.M. po nieboſzczyku panu Criſtoffie Szydłowieckim/
Sławney pamięći panu Krakowſkiem/
namiaſtku y oycu w.M. ktoremu ſą przypiſane/
ſłuſſnie przypadaią.

człon IV
(77)
(78)
(79)
(80)

Za to proſzę/
żeby w.M. panu memu miłoſćiwemu ta chuć y poſługa moia iakaſzkolwiek/
wdźięczna była/
aby w.M. mem miłoſćiwem panem być raczył.

człon V
(81) Dan z Krakowa z Warſtatu mego/
(82) iedennaſtego dnia po nowym lećie.
człon VI
(83) M.D.X.lij

Księgi (1953)
człon I
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Oświeconemu i Wielmożnemu Panu,
Panu Janowi Grabi w Tarnowie,
Kasztelanowi Krakowskiemu,
Wielkiemu Hetmanowi Koronnemu,
Sędomirskiemu,
Stryjskiemu,
Lubaczowskiemu etc. Staroście,
Panu swemu Miłościwemu,
Hieronimus Wietor pokorną służbę swą wskazuje.

człon II
(10) Miłościwy Panie!
człon III
(11) Będąc ja wmięszkanem,
(12) a nie urodzonym Polakiem,
(13) nie mogę się temu wydziwić,
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gdyż wszelki inny naród język swój przyrodzony miłuje,
szyrzy,
krasi i poleruje,
czemu sam polski naród swem gardzi i brząka,
który mógłby iście,
jako ja słyszę,
obfitością i krasomową z każdem innem porównać.

człon IV
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Ile ja rozumieć mogę z ludzi,
z któremi czasem o tem mawiam,
nie jest inna przyczyna tego,
jedno przyrodzenie polskie,
które ku obcem a postronnem obyczajom,
sprawom,
ludziom i językom skłonniejsze jest niźli ku swem własnem:
k temu też trudność słów polskich ku wypisaniu,
która takowa jest,
iże też snadź nie podobno barzo wiele słów czcionkami albo literami łacińskiemi,
których pospolicie używamy,
wypisać.

człon V
(33) A wszakoż mogłoby sie temu podobno pogodzić,
(34) gdzieby chuć a chciwość była.
człon VI
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Abowiem,
jako Cycero powieda,
za chciwością tych,
którzy sie uczą,
najdują się uczyciele.

W dedykacji skierowanej do Mikołaja Wolskiego (Ecclesiastes 1522) pojawiają
się trzy znaki przestankowe, tj. kreska ukośna, kropka i nawias. Nawias został użyty
dwukrotnie w wierszu 7 i 23 i posłużył do wydobycia parentetycznego charakteru
apostrofy oraz wyrażenia moim skazanim (moim zdaniem, według mnie). Kropka
pozwala wydzielić 18 członów stanowiących osobne całostki myślowe i treściowe.
Sentencję w członie II połączoną z formułą adresowo-salutacyjną (człon I) za pomocą
apostrofy panie mój nałaskawszy ilustruje przykład z członu III. Na tym fundamencie
rozwija się pochwała ksiąg maluśkich / nad inne a wielkie przełożeńszych (człony
IV i V). Segmenty II–V konstytuują egzordialną część przemowy dedykacyjnej.
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Przejście od wstępu do części właściwej sygnalizuje zmiana form werbalnych –
od członu VI zaczynają dominować formy pierwszoosobowe. Nadawca wyjaśnia
i uzasadnia decyzję wydania Ecclesiastes, łącząc pochwałę tłumacza i jego pracy
z pochwałą narzędzia, tj. sztuki drukarskiej, a ściślej własnego składu drukarskiego i możliwości technicznych oficyny (por. Ulewicz 1957, 1977). W części, która
ma charakter prezentacyjno-rekomendujący (dzieło), i tym samym pełni funkcję
reklamy wydawniczej, znajduje się najdłuższy, bo obejmujący 12 wierszy, segment
(VII). Kolejne trzy segmenty (VIII–X), zdecydowanie krótsze, służą pozyskaniu
przychylności odbiorcy (przede wszystkim prymarnego) poprzez jego przywołanie
i laudację. W członie X księgi zostają ofiarowane miasto kamienia drogiego. Zatem
w kodzie dedykacji pojawia się nawiązanie do myśli przewodniej egzordium i jej
rozwinięcie. Okazuje się, że pożytki płynące z lektury przewyższają te, które łączą
się z posiadaniem szmaragdów, turkusów, rubinów (człon XV).
Analiza procesu podziału wypowiedzi na człony zwieńczone kropkami wykazała,
że kompozycja utworu jest przemyślana. Celowe i świadome okazuje się także użycie
kresek ukośnych. Warto zauważyć za Tadeuszem Ulewiczem, że dedykacja w Ecclesiastes została napisana prozą rymowaną, a na końcu odcinków, sygnalizowane przez
ukośniki, pojawiają się współbrzmienia mające funkcję rymową10. Wprowadzenie interpunkcji opartej na innej (logiczno-syntaktycznej) zasadzie w Ecclesiastes 1953 może
nie burzy tej przemyślanej kompozycji, ale ją w pewien sposób narusza. Oto formuła
adresowo-salutacyjna, czyli człon I w obu wydaniach. Wiersz numer 3 z Ecclesiastes
1522 został w wydaniu z 1953 r. rozbity na cztery odcinki, przy czym trzy z nich to
przydawki w grupie nominalnej z członem konstytutywnym Ochmistrzowi. W wersji
oryginalnej mamy do czynienia ze zjawiskiem, które trafnie określił M. Basaj: „tok
intonacyjny przelatuje w rzeczywistości po dziale syntaktycznym, tuszuje go, nawet
znosi” (1991: 110). Finalna pozycja rzeczownika Ochmistrzowi jest uzasadniona, na nim
bowiem koncentruje się uwaga odbiorcy. Do zmiany w rozłożeniu akcentów doszło także
w wierszach 4 i 5 z Ecclesiastes 1522. Zauważmy, że w wersji oryginalnej strefa odbiorcy
prymarnego konstytuowana przez cztery grupy nominalne w celowniku (wiersze 1–4)
jest oddzielona od strefy nadawcy (wiersz 5). Odejście od interpunkcji retoryczno-intonacyjnej niweluje ten ważny, choćby ze względów grzecznościowych, dział.
W dedykacji do Ksiąg występują cztery znaki interpunkcyjne: do kreski ukośnej,
kropki i nawiasu dołączył dwukropek. W formule adresowo-salutacyjnej pozwala on
oddzielić strefę odbiorcy prymarnego (wiersze 1–10) od strefy nadawcy (wiersz 11),
zastępuje więc w tej funkcji znany z przypisania w Ecclesiastes 1522 ukośnik. Korpus
10

Por.: złota – błota, śmiele – wiele, maluśkich – przełożeńszych, najdujemy – czyniemy,
ofiarować – okazować, żadnego – dostojniejszego, obrońca – powodca, drogiego –
mądrego – kosztowniejszego, pilnie – silnie, dawają – przebywają, przeczytał – chował,
głębokiego – wszechmocnego, nie przedłużił – nie uczynił; rymy wewnątrzwierszowe:
(9) widamy – przekładamy, (67) twego – powolnego.
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dedykacji obejmuje dwa człony zamknięte kropką, w których dzięki dwukropkowi
można wydzielić segmenty składowe. Człon numer II zawiera osiem segmentów, które
dopełniają się wzajemnie w taki sposób: nadawca stwierdza istnienie niekorzystnego
stanu rzeczy (nie mogę się temu wydziwić – czemu sam Polski naród swem [językiem
K.T.] gardzi i brząka), próbuje podać jego przyczyny11 (wiersze 27–38) i określić
środki zaradcze, powołując się na autorytet Cycerona. Na początku członu numer III
(wiersz 47) dystansuje się od tych ogólnych dywagacji i przystępuje k rzeczy – wyjaśnia
powody wydania polskiego przekładu dzieła Erazma (wiersze 49–64) i ofiarowuje go
Janowi Tęczyńskiemu, nie zapomina też o uzasadnieniu tego gestu (wiersze 66–76).
Punkt ciężkości spoczywa właśnie na trzecim członie, realizującym najważniejsze
funkcje utworu dedykacyjnego: prezentacyjno-rekomendującą i benewolencyjną.
Człon II – choć nie jest niezbędny – stanowi dobrą podstawę, właściwy fundament
dla członu III. Dzięki wprowadzeniu wewnątrz dwóch rozbudowanych członów odcinków zwieńczonych dwukropkiem stało się możliwe wydobycie całej sieci relacji
syntaktyczno-treściowych, występujących między segmentami składowymi. W wersji
z 1953 r. dwukropek jako
[…] wskaźnik odautorski, sygnalizujący, iż dany ciąg autor traktuje i rozumie jako
semantycznie ściśle z sobą powiązany i apeluje do takiego rozumienia przez czytelnika
(Furmanik 1956: 442)

właściwie zanika. Jego funkcja odsyłania równocześnie w przód i w tył po linii tekstu,
funkcja odpowiadająca wersji z roku 1544, została zachowana tylko raz – w wierszu
27 (Księgi 1953). Dwukropek poprzedza tu element k temu, który (w jednym ze znaczeń według SPXVI) występuje przy określaniu kontaktu, łączności, przynależności,
wskazując, do czego coś się dodaje, przyłącza (SPXVI, XI: 514)12. W dedykacji zachowany dwukropek łączy dwie przyczyny zaistnienia określonego stanu rzeczy, tj.
tego, że Polacy nie doceniają swego języka – do przyczyny ważniejszej, wywiedzionej
z sądów innych ludzi (przyrodzenie Polskie), drukarz dodaje własną, wynikającą
11

12

Wietor utrwalił myśli charakterystyczne dla piśmiennictwa pierwszej połowy XVI w.:
większe zainteresowanie Polaków obcymi językami aniżeli ich własną mową, skargi na
sermo durus, na zaniedbanie mowy ojczystej, z której trzeba stworzyć język literatury.
Dopiero Jan Mączyński w liście dedykacyjnym skierowanym do Zygmunta Augusta,
towarzyszącym dziełu Lexicon Latino-Polonicum z 1564 r., mógł stwierdzić, że język
polski dorównuje innym językom: Altera publicationis meæ causa est, ut nostris hominibus
utriusque Linguæ coniungendæ hac mea Opera et labore prosim et demonstrem Polonicam,
seu Slavonicam Linguam, non minus facundam verbis et sententiis gravem et suavem esse,
[…] si diligenter excolatur, […] (Mączyński 1564/1973: )(v).
Por. przykład z Biblii Leopolity: Y rzekł Samuel do Iſai: Nie obrał Pan z thych żadnego.
Y kthemu przydał [Dixitque Samuel ad Isai] / więc tu iuſz wſſyſtcy ſynowie twoi?
[1. Reg. 16/11, tj. 1 Księga Królewska, a właściwie 1 Księga Samuela, 16, 11].
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z jego doświadczeń zawodowych (trudność słów polskich ku wypisaniu). Pozostałe
dwukropki w dedykacji zostały zastąpione: przecinkiem (sześć razy), kropką (cztery
razy) i średnikiem (raz). Wydaje się, że zastosowanie tego ostatniego znaku przestankowego – pośredniego między kropką a przecinkiem – jako ekwiwalentu dwukropka
jest uzasadnione, choć średnik w Księgach 1544 nie występuje. Zarówno przecinek,
wyspecjalizowany w odsyłaniu w przód po linii tekstu, jak i kropka – zamykająca
wypowiedź – są pozbawione ważnej funkcji dwukropka, który działa niby klamra
w tekście, tj. spina segmenty wypowiedzi, łączy przekazywane w nich porcje sensu.
W przypisaniu Wietora dwukropkom towarzyszą, wzmacniając ich działanie, wskaźniki zespolenia: temu…czemu, k temu, a wszakoż, abowiem, a też.
Zastąpienie interpunkcji retoryczno-intonacyjnej interpunkcją syntaktyczno-logiczną w połowie XIX w. I. Bajerowa uznała za ważny przełom czy przewrót
i określiła (za S. Furmanikiem) mianem „gramatyzacji” interpunkcji (1986: 49)13.
Do podobnego przewrotu, tylko na mniejszą skalę, dochodzi również dzisiaj, w nowych edycjach dawnych tekstów. Moim zdaniem zmiana, uwspółcześnienie interpunkcji wiąże się z określonymi działaniami na strukturze tekstu, z przekształceniami
w samej technice i sposobie formułowania komunikatu: tekst zapisany – przeznaczony i przygotowany do wygłoszenia – zostaje zredukowany do tekstu pisanego.
Interpunkcja retoryczno-intonacyjna wyzwala w tekście utrwalonym za pomocą
druku żywioł mówioności. Pozwala odbiorcy „usłyszeć” tekst, odtworzyć go tak,
jakby był wygłaszany w jego – odbiorcy – obecności, odsyła do sytuacji komunikacyjnego origo. W tym sensie nazwanie utworu dedykacyjnego przemową okazuje się
w pełni uzasadnione i zrozumiałe. W tekstach dedykacji (jako tekstach zapisanych)
ważną rolę odgrywa również kod wizualny. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem,
które A. Skudrzyk (w odniesieniu do tekstów współczesnych) trafnie określiła jako
semantyzację grafii, przerzucanie znaczeń na poziom oglądów (Skudrzyk 2005: 118).
Widać to już na poziomie interpunkcji. Nadawca takiego tekstu mógł sobie pozwolić
na wprowadzenie dodatkowego czynnika, towarzyszącego znakom interpunkcji retoryczno-intonacyjnej. Chodzi o zastosowanie wielkiej litery, która wprawdzie nie
ma swojego ekwiwalentu brzmieniowego, ale wspiera i wzmacnia działanie znaków
przestankowych, zwłaszcza kropki14. Ważne w perspektywie komunikacyjnej okazują
się także: umiejętność zagospodarowania powierzchni strony poprzez wprowadze13

14

Co ciekawe, badania J. Godynia (2009d) i A. Skudrzyk (2005) świadczą o tym, że
stan współczesnej interpunkcji przypomina ten, który Bajerowa nazwała interpunkcją
intonacyjną, współtworzącą zdanie gramatyczno-intonacyjne (Skudrzyk 2005: 44).
Ta funkcja wielkiej litery – delimitacyjna i syntaktyczna zarazem, a także funkcja
grzecznościowa są dobrze udokumentowane w przypisaniach. Trzeba też wspomnieć
o semantycznych funkcjach majuskuły, które jednak trudno uporządkować i opisać ze
względu na znaczne rozchwianie pisowni wielką i małą literą. Próbę taką podjęły Anna
Cherek (2003, 2004, 2005) oraz Izabela Winiarska-Górska (2010).
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nie pisma drukarskiego o zróżnicowanym kroju i stopniu (łączenie pism gotyckich
z antykwą i kursywą, inkrustowanie antykwą tekstu złożonego kursywą, również
zmiany dokonywane w granicach pism gotyckich, jak łączenie fraktury ze szwabachą
itp.) oraz zastosowanie układu wierszy skorelowanego z formułami terminalnymi
dedykacji. Oprócz tych – dostrzeżonych przeze mnie w utworach dedykacyjnych
i opisanych – sposobów organizacji tekstu należy do nich zaliczyć: wykorzystanie druku rozstrzelonego i dwubarwnego (zwłaszcza w nagłówkach), zastosowanie
światła w druku (justunku), wprowadzenie drobnych elementów zdobniczych, jak
listwy i winiety (mogą wystąpić w tekście w funkcji delimitatorów i separatorów),
wyróżnianie nowego wątku lub zagadnienia poprzez wcięcie akapitowe czy znak
rubryki (w postaci odwróconego majuskulnego P lub „rączki”)15. Taki sposób formowania i kształtowania przekazu podporządkowany bisensorycznemu odbiorowi
tekstów był właściwy dla kultury dawnej Polski, kultury ujawniającej – zdaniem
Hanny Dziechcińskiej
[…] swego rodzaju dwoistość, polegającą na opozycji pomiędzy kulturą pisma, księgi,
litery, kulturą związaną z potrzebą utrwalania zapisu, a kulturą oralną, kulturą głosu,
dźwięków, gry słów (1987: 63),

inaczej mówiąc, dla kultury „oka i ucha” (ibid.: 82)16.

15

16

Staną się one przedmiotem odrębnego opracowania opartego na innych, zróżnicowanych
pod względem językowo-stylistycznym typach tekstów.
Więcej na ten temat zob. (Dziechcińska 1985, 1989, 1990, 1994, 2010).

część trzecia
Habent sua fata … DeDicationes

rozdział 6
artykuły prawa majDeburskiego Bartłomieja grOickiegO
W tej części niniejszego studium wykraczam poza przyjętą granicę czasową, tj. poza
stulecia XVI i XVII, by pokazać, jakim zmianom i przekształceniom mogły podlegać
przypisania i inne towarzyszące im cząstki, składające się na ramę wydawniczą, obudowę paratekstową dzieła. Pragnę się zastanowić nad tym, jak owe zmiany wpływały
na proces recepcji samego utworu na przestrzeni wieków. Do analizy wybrałam dzieła
reprezentujące zarówno piśmiennictwo artystyczne, jak i użytkowe1.
Dedykację otwierającą Artykuły podpisał nie – jak należałoby się spodziewać –
autor, Bartłomiej Groicki, ale Łazarz Andrysowic2, twórca zasłużonej dla polskiej
kultury Drukarni Łazarzowej. To właśnie w tej oficynie ukazały się wszystkie3 dzieła
prawnicze Groickiego, tworzące swego rodzaju kompendium wiedzy prawniczej
w dawnej Polsce, zwłaszcza wiedzy dotyczącej prawa miejskiego. Na owo kompendium składały się następujące dzieła:
– Artykuły prawa majdeburskiego / które zową Speculum Saxonum (1558),
– Ustawa płacej u sądów w prawie majdeburskim […] (1558),
– Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego […] (1559),
– Ten postępek wybran jest z praw cesarskich / który Karolus V cesarz / kazał wydać
po wszystkich swoich państwiech / którym sie nauka daje / jako w tych sądziech

1

2

3

Podział na piśmiennictwo artystyczne i użytkowe ma w znacznej mierze charakter
umowny, ponieważ – jak słusznie stwierdza Jadwiga Rytel – „centralnym zagadnieniem
prozy staropolskiej […] jest płynność granicy pomiędzy prozą artystyczną a nieartystyczną,
użytkową i paraliteracką. W jednym i drugim dziale trudno mówić w tej epoce o jakichś
zamkniętych, dojrzałych, ostatecznie wykształconych gatunkach. Przenikają się one
wzajemnie, wyodrębniają się w nich raczej elementy, zaczątkowe postacie i formy, które
dopiero w późniejszym etapie rozwoju dostąpią kodyfikacji lub zanikną” (1963: 164–165).
Łazarz Andrysowic podpisał jeszcze jedną dedykację (w żywej paginie określoną jako
Przedmowa), otwierającą dzieło Marcina Siennika z roku 1564 [Lekarstwa doświadczone],
skierowaną do kasztelana sądeckiego Walentego Dębieńskiego.
Wprawdzie druk dzieł prawniczych Groickiego był w XVI w. zmonopolizowany w ręku
Łazarza Andrysowica (w latach 1558–1567), a następnie jego syna Jana Januszowskiego
(w latach 1577–1587), jednak w 1560 r. w Brześciu Stanisław Murmelius przedrukował
cztery tytuły (Artykuły, Porządek, Postępek i Ustawę) bez podania nazwy firmy (Budzyk
1951: 129).
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a sprawach / około karania na gardle / albo na zdrowiu / sędziowie i kożdy urząd
ma sie zachować / i postępować […] (1559),
– Rejestr do Porządku / i do Artykułów / prawa majdeburskiego i cesarskiego
(1567),
– Tytuły prawa majdeburskiego / do Porządku i do Artykułów pierwej po Polsku
wydanych (1567),
– Obrona sierot i wdów (1605).
Autor tych dzieł, popularyzujących w języku polskim znajomość prawa miejskiego, był wybitnym teoretykiem prawa i praktykiem. Pisząc swoje prace, korzystał
z wielu źródeł, w tym z łacińskiego przekładu dwóch ważnych dzieł prawnych, tj.
Speculum Saxonum i Ius Municipale (Magdeburger Weichbild), przekładu dokonanego
w roku 1535 przez Mikołaja Jaskiera. Te właśnie dzieła przywoływał Groicki najczęściej, ale materiał czerpał i z innych źródeł, do których należy zaliczyć: Constitutio
Criminalis Carolina, Enchiridion aliquot locorum communium iuris maydeburgensis
Cerasinusa (Kirsteyna), Farrago actionum civilium iuris Maydeburgensis secundum
consuetudinem iamdudum in Regno Poloniae observatam Tucholczyka czy Praxis
rerum criminalium Damhoudera. Groicki uwzględniał także przepisy prawa polskiego
dotyczące miast, zawarte w konstytucjach4, ponadto prawo ziemskie i zwyczaje sądów
krakowskich (Budzyk 1951: 158). Mógł Groicki czerpać z własnego doświadczenia,
pełnił bowiem funkcje podwójciego, pisarza sądu wyższego prawa niemieckiego
w Krakowie i pisarza królewskiej komory celnej (PSB VIII: 628). Dzieła Groickiego cieszyły się od początku wielką popularnością, o czym świadczy nie tylko ilość
wydań, ale i ich niezmiernie interesująca historia (zob. Budzyk 1951). Prace podwójciego krakowskiego scalano w jeden egzemplarz, dzięki czemu tworzyły tzw. zespół
wydawniczy, tj. miały osobne karty tytułowe i osobne liczbowanie kart. Pierwsze
zbiorowe5, choć jeszcze niepełne wydanie ukazało się już w roku 1559, kiedy to
światło dzienne ujrzały Porządek i Postępek. Następne wydania zbiorowe pojawiały
się w latach 1562, 1565/66, 1567/68 i – jako edycje antedatowane – około roku 1582
oraz po roku 1587. Dzieła Groickiego wychodziły także w wieku XVII (1615, 1618,
1619, 1630) i XVIII (1760). Przyciągały uwagę uczonych: historyków prawa (Krau4

5

Na przykład w Artykułach umieścił Groicki statuty z 1520 (konstytucję sejmu toruńskiego)
i z 1527 r. oraz wspomniał o konstytucji z roku 1538, zatwierdzonej 12 lat później przez
Zygmunta Augusta (Koranyi 1954: VI).
Sam Groicki brał pod uwagę wydanie w postaci jednego woluminu kilku swoich prac, czemu
dał wyraz w Rejestrze do Porządku / i do Artykułów, a ściślej w wypowiedzi skierowanej do
czytelnika (Do Czytelnika o tym Reyestrze / potrzebne upominanie): Ponieważ ty Kśiążki troie
/ nie iednego czaſu ſą Drukowane / kożdé maią dokończoną ſwoię liczbę kart / a poſpolićie ie
noſzą ſpółem wwiązané / Porządek na przodku / potym Artykuły / po Artykułoch Poſtęmpek
Sądów na gardło: tak / iakoby iedné Kśięgi były. iakoż za iedné ſłuſznie mogą być poczytane.
Abowiem wſzyſtki ku Mieyſkim Sądom iednako należą: […] b–bv
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shar 1905; Koranyi 1953, 1954), bibliografów i historyków książki (Piekarski 1939;
Budzyk 1951), historyków języka (Zajda 2011a, 2011b, 2012).
Na uwagę zasługuje bez wątpienia rama wydawnicza dzieł Groickiego. Z tej
perspektywy każda z prac autora Artykułów stanowi niepowtarzalną, wyjątkową
wypowiedź, zaopatrzoną w skierowany i do odbiorcy prymarnego, i do odbiorcy
potencjalnego przekaz. W tym rozdziale scharakteryzuję obudowę pierwszej książki
prawniczej w języku polskim (Koranyi 1954: III), tj. Artykułów.
Na ramę wydawniczą Artykułów prawa majdeburskiego, ukazujących się w Oficynie Łazarzowej w XVI w., składały się następujące cząstki: stemmat z drzeworytowym herbem Tarnowskich i (od wydania 1559) łacińskim ośmiowierszem podpisanym Tricesius F.<ecit>, wypowiedź skierowana do Jana Krzysztofa Tarnowskiego
oznaczona w żywej paginie jako Epistola dedicatoria, sygnowana przez Łazarza
Andrysowica, Przemowa ku Czytelnikowi (w żywej paginie Przemowa do Czytelnika),
przywilej drukarski po łacinie wydany przez Zygmunta Augusta dla Andrysowica
z datą 3 IV 1558, Regestr dla łatwiejszego nalezienia rzeczy której komu potrzebującej oraz kolofon: Drukował Lazarz Andrysowic w Krakowie. Roku Bożego M.D.Lix.
To, że list dedykacyjny do mecenasa i protektora wystosował drukarz, nie zaś autor,
nie powinno dziwić w świetle zwyczaju przyjętego przez przedstawicieli „czarnej
sztuki” na czele z Aldem Manucjuszem najpierw w Europie Zachodniej, a następnie
w Polsce. Andrysowic mógł naśladować choćby Hieronima Wietora (przejął wyposażenie jego warsztatu drukarskiego po poślubieniu drugiej żony Wietora, Barbary),
który podpisał 13 dedykacji polskich i łacińskich. Jak słusznie zauważył T. Ulewicz,
drukarz i wydawca mógł sobie pozwolić na więcej niż autor. Występując w sprawie
drukowanych i popieranych przez siebie autorów czy tłumaczy oraz podnosząc ich
zasługi, zalecał ich względom protektora i czytelnika. Z pochwałą twórcy książki
łączyła się często pochwała wytwórcy – impresora, zalecenie własnego składu drukarskiego oraz własnych możliwości technicznych oficyny (Ulewicz 1977: 131). Czy
z takiej reklamy wydawniczej skorzystał i Łazarz Andrysowic? Oto podpisana przez
niego dedykacja6:

6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Oświecenie Wielmożnemu Panu/
Panu Janowi Chryſtoffowi/
Hrabi na Tharnowie/
Kaſtellanowi Woynickiemu/
Staroſćie Sendomierſkiemu/
Panu mnie Laſkawemu.

(7)
(8)
(9)

JEſt ten obyczay/
iż ći co Kſyęgi a piſma iakie ludźiem potrzebne wydawaią/
thedy taką pracę ſwą/
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

Część trzecia. Habent sua fata … dedicationes
komu takiemu Dedykuią/
kthorego rozumieią być they powagi/
pod ktoregoby Jmieniem piſanie ktore czynią było ludźiem wźiętſze/
y przyiemnieyſze/
y ktoryby mogł być takim rzeczam/
ktore piſzą/
powodem y obroną.
A ponieważeś W. M. z Domu ſtarożytnego ſławnego/
w ktorym zawſze byli Ludźie/
Rzecz poſpolitą miłujący/
a ktorzy ſprawiedliwoſći ſye dźierżeli/
y iey pomagali/
iakoż y czaſu ninieyſzego J. M. Pan Oyćiec W. M. Pan Sławny/
ktory za wieku ſwego aż do tych czaſow/
y czaſu pokoiu/
y czaſu walki Rzeczy poſpolitey ſławnie y pożytecznie ſłużył/
czego ia piſaniem ſwym vkracam/
iż rzecz iawna a wiadoma ludźiem ieſt.
Aby kto nie mnimał że pochlebować chcę/
gdyż o żywych piſać/
o ich vczynkoch/
o ich dźieioch/
a zwłaſzcza o tych/
kthorychby dobrodźieyſtwa vżyć mogł niegdy:
thedy ſye takich rzeczy przeto vchraniaią za żywota wydawać:
Bo aczkolwiek kto prawdę mowi o żywych/
wſzakoż zawiſni Ludźie inaczey nie vmieią iedno pochlebſtwu przyczytać:
iak dobry a pobożny człowiek gdy złą powieſć o żywych ſłyſzy/
nienawiſći przypiſuie.
A iż ty Kſyążki ktore na Polſkie przełożono/
a przes mie Drukowane ſą/
około czynienia Sprawiedliwoſći ſą/
przez ktorey żadna źiemia/
żadne Kroleſtwo ſprawować ſye dobrze niemoże/
Tedy tego potrzeba aby ſye Sprawiedliwoſći czynić kożdy vczył/
za czym iuż wſzytko dobre pochodźi:
bo gdźie ſprawiedliwoſć ieſt/
ta czyni zgodę miedzy Ludźmi/
boiaźń złym aby niegrzeſzyli:
gdźie ſprawiedliwoſći niemaſz/
tam ſye dobrze nic dźiać niemoże/
Bo piſmo mowi/
Propter iniuſticias transferuntur regna de gente in gentẽ.
A thak nie tylko Krolowie/
Kſyążęta/
ale theż y Senatorowie/
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(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
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(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
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y wſzytcy ktorzy Rzecz poſpolitą ſprawuią/
albo o niey radzą/
maią vmieć Sprawiedliwoſć czynić/
iżby Pana Boga przodkiem znaiąc/
nie obłudnie/
ale s prawego ſerca go chwalili/
y iego ſye Nauką ſprawowali:
Rzecz poſpolitą ſwoię/
ieſli chcą iey dobrze ſłużyć/
a dobrze ią ſprawować/
aby ią znali:
bo Rzeczy poſpolitey nieznaiąc/
tam dobra a pożyteczna rada być niemoże.
Bo rada w kożdey potrzebie/
wedle ſpoſobu kożdey źiemie ma być dawana a czyniona.
Na przykład:
Ktoby chćiał radźić o Polſkich rzeczach ſprawuiąc ſye wedle ſpoſobu Weneckiego/
także też Weneći/
albo inni ludźie mieli ſye ſprawować wedle obyczaiow polſkich/
tedybyto ſtać nie mogło.
Trzeba theż ku Sprawiedliwoſći y ku wſzytkim innym rzeczam aby kożdy przełożony pożytek rzeczy poſpolitey/
więcey miłował niż ſwoy właſny:
Abowiem kto więcey miłuie właſny pożytek niżli poſpolity/
pożyteczny być w Radach niemoże/
gdyż łakomſtwo wſzythkim rzeczam dobrym przekaża/
właſne a poććiwe dokonanie/
przodkiem Sprawiedliwoſć.
Zadne prawa/
żadne Sądy niemogą być dobrze ſprawowany od łakomych/
wſzytki złoſći/
wſzytki roſpuſty/
wſzytki wyſtępy/
będą bes pomſty/
gdźie to może odkupić złotem.
Nie ieſt nic tak Swiętego/
ani tak pobożnego/
czego nie zgwałći łakomſtwo:
A tak ktorzy w Rzeczy poſpolitey co ſprawuią/
łakomſtwa ſye barzo wiarować maią.
A iż też niegdy pokoy a niegdy walki po ſobie bywaią/
trzeba ſye ſtarać/
aby y czaſu pokoiu/
y czaſu walki kożdy taki vmiał ſye zgadzać/
a przychylać radami ſwymi/
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(100) tak iako potrzeba na ten czas nieſye.
(101) Czaſu pokoiu/
(102) naywiętſza potrzeba/
(103) aby była kożdemu ſprawiedliwoſć:
(104) a rozeznawać/
(105) albo czynić ſprawiedliwoſć bes vmienia Prawa żadny dobrze niemoże:
(106) a tak trzeba prawo vmieć.
(107) Czaſu walki/
(108) aby miał też naukę y ſprawę rzeczy rycerſkich/
(109) iakieby mogł/
(110) a pan Bog by mu vmieć dopuſćił:
(111) y moc Nieprzyaćielſką y ſwoię widząc wedle czaſu tak o Obronie myſlił/
(112) radźił/
(113) albo ią też ſprawował/
(114) iakoby rozumiał napożyteczniey być ſwey rzeczy poſpolitey.
(115) W rzeczach też tych/
(116) ktore ſye po innych kraioch dźieią/
(117) aby ſye też ſtarał/
(118) żeby wiadomoſć miał/
(119) iaka być może:
(120) ieſliby ſye gdźie indźie co dobrego dźiało/
(121) coby też v nas mogło być/
(122) aby ſye o to ſtarał/
(123) żeby też to v nas było:
(124) a coby źle/
(125) aby tego przeſtrzegał/
(126) aby ſye to do nas niewnioſło.
(127) Theż gdźie przyydźie czynić przymierza/
(128) traktaty iakie/
(129) odpowiedźi s ſtrony rzeczy poſpolitey/
(130) aby wtym opatrzny vmiał być/
(131) aby Rzecz poſpolita omyłką albo błędem iakim nie była vwiedźiona.
(132) A iż tho ſą wielkie a trudne rzeczy/
(133) trudno a ſnadź niepodobno/
(134) aby kto wtym wſzytkim doſkonały być mogł/
(135) wſzakże iednak/
(136) im kto więcey tych rzeczy wſobie ma/
(137) tym też więcey pożyteczny rzeczy poſpolitey ieſt.
(138) A iż/
(139) iakom przed tym powiedźiał/
(140) W. Wiel: M. s tego domu/
(141) Tego Oyca/
(142) wtey Rzeczy poſpolitey naſzey vrodźił ſye/
(143) kthemu iże też ma poniekąd wiadomoſć innych kraiow Krzeſćiańſ kich ktore
W. Wielm: M. widźiał:
(144) ktemu też roſćie/
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(145) aby niegdy obyczajem Przodkow ſwych Rzeczy poſpolitey dobrze ſłużył:
(146) Tedym W. Wielm: M. przeto Dedykował thy Kſyążki/
(147) aby Wielmożnoſćią ſwą y przykładem Oycowſkim/
(148) W. M. Sprawiedliwoſći ſtrzegł/
(149) y owſzem ią dźiałał/
(150) y pomagał iey kożdemu/
(151) thak vbogiemu iako y bogatemu.
(152) Acz ſą Prawa rozne/
(153) a wſzakoż zrozumienia iednego/
(154) tedy theż łacniey rozumieć y drugie/
(155) a zwłaſzcza tych/
(156) ktorych ludźie poſpolićie a obecnie vżywaią.
(157) Bo gdy Oświecona Wielmożnoſć Waſza będźie miłował Sprawiedliwoſć/
(158) będźie miłował pana Boga/
(159) ktory dał naukę/
(160) Będźieſz miłował pana Boga ze wſzyſtkiego ſerca.
(161) etcet.
(162) Bliźniego ſwego iako ſam ſyebie/
(163) a wtym zależy wſzytek Zakon:
(164) a też to przyrodzony ieſt zakon/
(165) Czegobyś nierad abyć czyniono/
(166) tego nie czyń drugiemu.
(167) Nie radby żadny/
(168) aby krzywdę miał/
(169) nie ma iey theż czynić nikomu.
(170) A krzywda bywa czyniona/
(171) nie tylko ze złoſći/
(172) ale też y z nieumieiętnoſći/
(173) a Prawo vmieiąc/
(174) może nikomu nie ſkrzywdźić/
(175) gdy iedno then co ſądźi/
(176) albo radźi/
(177) wedle Prawa czyni.
(178) A przetho ty Kſyążki Jaſnie Wielm: W. M. poſyłam potrzebne ku Sądom/
(179) a proſzę pokornie/
(180) aby W. Wielm: M. tę pracą rąk moich/
(181) iako od Służebnika ſwego naypowolnieyſzego/
(182) raczył wdźięcznie y w obronę ſwoię przyiąć.
(183) W. Wielmoż: M.
(184) Powolny ſłużebnik/
(185) Lazarz Andryſowic.

Wydania Artykułów z roku 1559, a także z lat 1558 i 1560, mają niepowtarzające
się daty edycji, co w wypadku wydań wyprodukowanych przez jednego drukarza
oznacza, że są one prawdziwe (Budzyk 1951: 130, za: Piekarski 1939). Natomiast
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Artykuły z rokiem 1565 na karcie tytułowej mają cztery wydania tak właśnie datowane.
Dla ustalenia ich chronologii względnej Budzyk poddał analizie karty zawierające
tekst dedykacji podpisanej przez Łazarza Andrysowica. Badania bibliologiczne wykazały, że wszystkie cztery wydania mają bliźniaczy układ typograficzny, ale różnią
się ortografią i – na co nie zwrócił uwagi Budzyk – interpunkcją.
Kryterium ortograficzne stosował w swoich studiach bibliologicznych K. Piekarski,
który przebadał polskie druki Oficyny Łazarzowej z lat 1558–1600 i stwierdził istnienie pewnych norm ortograficznych, konsekwentne ich stosowanie oraz przeprowadzanie co pewien czas zmian i udoskonaleń tych norm. Zdaniem Piekarskiego drukarnie
szesnastowieczne ujednostajniły w jakiś własny sposób pisownię wydawanych dzieł,
niezależnie od autografów autorskich. To założenie potwierdziły badania porównawcze parokartkowego fragmentu autografu Porządku Groickiego – na jego podstawie
dokonano drukarskiego składu wydania z roku 1559 – z tym właśnie wydaniem.
Okazało się, że wydawca dokumentu nie tylko nie przejął pisowni autografu, stosując
zamiast niej pisownię, jaka występuje we wszystkich innych drukach polskich tego
okresu Oficyny Łazarzowej, lecz konsekwentnie zmienił pewne formy językowe na
inne. Budzyk (za Piekarskim) zadaje w kontekście tych uwag ważne pytania, które
pozostają aktualne po dziś dzień: czy ujednostajnienie pisowni wyrażało się w mniej
lub bardziej ścisłych i skodyfikowanych przepisach ortograficznych, czy przepisów
tych trzymano się rygorystycznie, jaka była ich trwałość w czasie, czy owe przepisy
dotyczyły wyłącznie spraw graficznych, czy też dotykały języka, a także w jakim
zakresie i stopniu (Piekarski 1939: 14–15; Budzyk 1951: 142–143).
Przedmiotem mojego zainteresowania pozostaje konkretna forma wypowiedzi,
towarzysząca tekstowi głównemu, w tym wypadku Artykułom Bartłomieja Groickiego. Zanim przejdę do omówienia kształtu graficzno-typograficznego tej formy
wypowiedzi w różnych wydaniach, porównam ortografię dedykacji z roku 1559 z pozostałymi wydaniami szesnastowiecznymi, zwłaszcza z czterema edycjami z 1565 r.7
Korzystam ze wskazówek K. Budzyka, uzupełniając je własnymi spostrzeżeniami
7

Przebadałam trzy warianty (A, B i C) Artykułów dostępne w Bibliotece Jagiellońskiej
o sygnaturach: wariant A Cim Qu 4431, Cim Qu 6190, Cim Qu 5011–5014 (zespół
wydawniczy obejmujący Porządek, Artykuły, Postępek i Ustawę); wariant B Cim Qu
4437–4442 (zespół wydawniczy: Porządek, Artykuły, Postępek, Ustawa, Rejestr, Tytuły);
wariant C Cim Qu 6322–6327 (zespół wydawniczy: Porządek, Rejestr, Ustawa, Artykuły,
Postępek, Tytuły), Cim Qu 6081–6086 (zespół wydawniczy: Porządek, Artykuły, Postępek,
Rejestr, Ustawa, Tytuły), Cim Qu 4443–4447 (zespół wydawniczy: Porządek, Artykuły,
Rejestr, Tytuły, Postępek).
W badaniach uwzględniłam też dwie ostatnie strony dedykacji ze zdefektowanego
egzemplarza wariantu D (według Budzyka ukazał się po 1587 r.), pochodzącego ze zbiorów
Ossolineum, zob.: www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=15599&from=&dirids=144&t
ab=1&lp=4&QI=.
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i uwagami. Różnice między dedykacjami można sprowadzić do kilku charakterystycznych tendencji:
– oznaczanie samogłosek pochylonych e oraz o (nieobecne w dedykacji 1559 i 1560);
w wypadku ścieśnionego e możliwe alternacje e (1559, 1560): é: i/y, np. piſaniem
/ piſaniém / piſanim (1565 B, C), ſprawowany / ſprawowané (1565 C), poſpolitey /
poſpolitéy / poſpolity (1565 C), thy / té (1565 D);
– oznaczanie palatalności ś (w dedykacji 1559 ś w śródgłosie oddawane jako ſ z wyjątkiem Oświecenie, Oświecona): zawiſni (1559, 1565 C) / zawiśni, myſlił (1559, 1560,
1565 B) / myślił, ale ieſli, ieſliby, Jaſnie, zwłaszcza w grupach: ſy / ſi / śi Kſięgi /
Kśięgi, Kſyążki / Kśiążki, nieſye / nieśie, ſye / ſie (1565 D), ſyebie / śiebie (1565 A, B,
C) / ſiebie (1565 D); ſć / ść8 Staroſćie / Starośćie, ſprawiedliwoſći / ſprawiedliwośći,
Krzeſćiańſkich / Krześćijańſkich, roſćie / rośćie, dopuſćił / dopuśćił;
– pisownia grup spółgłoskowych: št ſt / ſzt Chryſtoffowi / Chryſztoffowi (1565 A, B),
Kaſtellanowi / Kaſztellanowi (1565 A, B); čć ćć / czć poććiwe (1559, 1560) / poczćiwe; th / t 9 (niekonsekwentnie) Tharnowie / Tarnowie (1565 A, B), kthorychby
/ którychby (1565 A, C) / ktorychby (1565 B), thak / tak, theż / też, ale tedy / thedy,
ktory / kthóry, ty / thy, żywota / żywotha (1565 C);
– pisownia łączna/rozłączna, zwłaszcza partykuły przeczącej nie z formami werbalnymi (pisownia rozłączna nie + czasownik w 1565 C, niekonsekwentnie w 1565 A)
niegrzeſzyli / nie grzeſzyli, niemoże / nie może, nieznaiąc / nie znaiąc, niewnioſło
/ nie wnioſło, ale nie mnimał / niemnimał (1565 C), niemaſz; inne: Rzecz poſpolitą
/ Rzeczpoſpolitą (inne formy fleksyjne tego rzeczownika zapisywane łącznie
w 1565 A, B), tedybyto / tedyby to, zrozumienia (1559, 1560, 1565 B) / z rozumienia, wtey / w tey;
– pisownia wyrażeń przyimkowych: przes mie (1559) / przes mię (1560) / przez mię,
s prawego (1559, 1560) / z prawego, bes pomſty / bez pomſty, s ſtrony / z ſtrony,
bes vmienia / bez vmienia, s tego / z tego;
– pisownia zaimka upowszechniającego wszy(s)tek: wſzytko, wſzytki, ale wſzyſtek
(1565 C, D), wſzyſtcy (1565 C), wſzytkim / wſzyſtkim;
– wykorzystanie wielkiej/małej litery, zwłaszcza w zapisie rzeczowników i przymiotników: Domu / domu (1565 C), dobrodźieyſtwa / Dobrodźieyſtwa (1565 A, B),
źiemia / Ziemia (1565 C), regna (1559, 1560, 1565 B) / Regna, polſkich / Polſkich
(1565 A, B), Swiętego / świętego (1565 A, B);
8

9

Wariantywna pisownia tej właśnie grupy występuje w wydaniu z roku 1560: na stronie a2v
pojawiają się dwa sposoby zapisu grupy ść w formie dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika sprawiedliwość: Sprawiedliwośći / Sprawiedliwoſći i ſprawiedliwoſći. Dominuje
jednak zapis ſć nad pisownią ść (17 przykładów do 6).
K. Budzyk uznał przejście tho w to za przejaw pozbywania się zewnętrznych naleciałości
języka niemieckiego (1951).
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– stosowanie abrewiacji względnie rozwijanie skróceń: W. Wielm: M. (1559, 1560)
/ W. Wiel. M. (1565 A, B) / W. Wielmo: M. (1565 C) / W. Wielmożn: M. (1565 D),
Wielmożnoſć / Wielmoż: (1565 A) / Wielmoż. (1565 B) / Wielmożność (1565 C),
etcet. (1559, 1560, 1565 B) / etcet: (1565 A) / etc. (1565 C, D), in gentẽ / in gentem
(1565 A, B), kthemu (1559, 1560) / k tev (1565 A, B) / k temu (1565 C);
– inne: przyiemnieyſze / przijemnieyſze (1565 A, B), Nieprzyaćielſką / Nieprzijaćielſką
(1565 A, B) / nieprzyiaćielſką (1565 C), Oyćiec (1559, 1560) / Oćiec, miedzy / między
(1565 A, B), być / bydź (1565 D).
Szesnastowieczne edycje Artykułów łączy to, że zachowują określony kształt
graficzno-typograficzny dedykacji Łazarza Andrysowica. Formuła adresowo-salutacyjna została złożona ozdobną czcionką gotycką dla wyróżnienia i uczczenia
odbiorcy prymarnego. W formule tej nadawca ujawnia się tylko raz – za sprawą
formy zaimkowej mnie. Do strefy odbiorcy należy rozbudowana grupa nominalna
w celowniku, zawierająca tytuły i godności adresata, konotowana przez rzeczownik
odczasownikowy Oświecenie, odpowiadający łacińskiemu illustratio10. Zarówno
formuła inicjalna, jak i finalna przybierają kształt cul-de-lampe, tworzą obramowanie dedykacji także w planie werbalnym: Panu Łaskawemu odpowiada Powolny
służebnik. Korpus dedykacji został utrwalony szwabachą, antykwa pojawia się tylko
raz – w cytacie łacińskim Propter iniusticias transferuntur regna de gente in gentem
(wiersz 52). W wydaniu 1565 B i ten cytat wydrukowano szwabachą. Stanowi on
parafrazę następującego fragmentu z Mądrości Syracha czyli Eklezjastyka: Regnum
a gente in gentem transfertur propter injustitias, et injurias, et contumelias, et diversos
dolos (10, 8)11. Twórca dedykacji nie podał źródła cytatu, ograniczył się do ogólnej
zapowiedzi: bo pismo mówi. W celu odpowiedniego zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni tekstowej posłużył się trzema znakami przestankowymi, tj. kreską
ukośną, dwukropkiem i kropką, przy czym dwa ostatnie znaki sygnalizują również
formy skrócone.
Kropka wieńczy rozbudowane konstrukcje składniowe i zarazem człony ważne
ze względu na retoryczną strukturę (prze)mowy. W egzordialnej części przypisania
nadawca powołuje się na zwyczaj dedykowania ksiąg, traktując go jako uzasadnienie
własnej decyzji wydawniczej. Warto odnotować fakt, że w edycji 1565 C zostały
wyelidowane trzy wyrazy tekstowe z wierszy 10 i 11: takiemu Dedykują / którego
z odgrywającym ważną rolę czasownikiem dedykowania w formie 3. osoby liczby
mnogiej czasu teraźniejszego (zob. ilustracje 7 i 8).
10

11

Por. hasła w słowniku Mączyńskiego: Illustratio, Oświecenie / oznaymienie / Oslawienie
/ etc. oraz Illustro, oświecam / czinię sławnym / osławiam / oznaymiam (Mączyński
1564/1973: 200).
Tłumaczenie polskie według Biblii Tysiąclecia: „Panowanie przechodzi z narodu na naród
z powodu krzywd, bezprawia i bogactw” (BT: 897).
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Ilustr. 7. Pierwsza strona dedykacji podpisanej przez Łazarza Andrysowica w Artykułach
1565 A, sygn. BJ Cim Qu 4431.
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Ilustr. 8. Pierwsza strona dedykacji w Artykułach 1565 C z opuszczonymi trzema wyrazami,
sygn. BJ Cim Qu 6082.
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Forma trzeciej osoby nie powinna zmylić odbiorcy – nadawca przemawia w imieniu pewnej wspólnoty jako jej członek, chodzi o środowisko tych, co Księgi a pisma
jakie ludziem potrzebne wydawają. Pozyskaniu życzliwości i przychylności odbiorcy
prymarnego jest podporządkowany kolejny segment. Ma on charakter laudacji wygłoszonej na cześć Domu starożytnego sławnego Tarnowskich, zwłaszcza ojca adresata
dedykacji. To właśnie w tej części przypisania jako swego rodzaju argumentum
crucis (tj. argumentu rozstrzygającego o słuszności decyzji dedykowania ksiąg około
czynienia Sprawiedliwości Tarnowskiemu) występuje stwierdzenie: [Tarnowscy]
sprawiedliwości sie dzierżeli / i jej pomagali. Rozważania nad sprawiedliwością
przeciwstawioną łakomstwu należą do właściwej części przemowy dedykacyjnej,
obejmują wiersze od 42 do 137. W epilogu przypisania na plan pierwszy powraca
relacja: nadawca/drukarz – odbiorca prymarny. W tej relacji brak miejsca dla autora
Artykułów – Bartłomieja Groickiego12. Nadawca dedykacji nie ujawnił jego tożsamości,
we wstępnej części przypisania posłużył się formą nieosobową (Książki) przełożono,
w części końcowej zaś nadawca wystąpił w roli jedynego „dysponenta” Artykułów,
stąd obecność pierwszoosobowych form werbalnych: tedy-m … Dedykował, posyłam,
proszę … aby.
Dwukropek występuje w korpusie dedykacji 18 razy. Sygnalizuje przejście od
ogólnie zapowiedzianego tematu, wątku myślowego, do jego rozwinięcia, także
w postaci uszczegółowienia i uzasadnienia. Segment następujący po dwukropku może
stanowić podsumowanie uwag i przemyśleń realizowanych w tekście poprzedzającym. Wreszcie dwukropek może podkreślać antytetyczny charakter sąsiadujących
z sobą segmentów.
W kresce ukośnej, odsyłającej w przód po linii tekstu, chcielibyśmy widzieć
odpowiednik dzisiejszego przecinka. I rzeczywiście, ukośnik służył do wydzielania konstrukcji zdaniowych – finitywnych i niefinitywnych, do porządkowania
jednorodnych składników syntaktycznych, ale oprócz tego był ważnym narzędziem
retorycznym, a jego użycie było podporządkowane celom i intencjom nadawcy wypowiedzi dedykacyjnej. Tadeusz Kalicki uznał paralelizm (syntaktyczny i intonacyjny)
za najważniejszą, konstytutywną cechę składni retorycznej (1965: 212) – zauważmy,
że właśnie kreska ukośna była tym znakiem przestankowym, który akcentował człony
paralelne. Owe człony w korpusie dedykacji podpisanej przez Łazarza Andrysowica
występują w układach dwójkowych (np. wydawają / Dedykują, wziętsze / i przyjemniejsze, sprawują / radzą, służyć / sprawować, żadne prawa / żadne Sądy, (i) czasu
pokoju / (i) czasu walki (3 razy), będzie miłował Sprawiedliwość / będzie miłował
pana Boga), trójkowych (np. Wojnickiemu / Sendomierskiemu / Łaskawemu, wszyt12

Groicki przedstawił się jako twórca Artykułów dopiero w dedykacji poprzedzającej
Porządek, skierowanej do tegoż Jana Tarnowskiego: Który téż Porządek z tamtymi to
Artykuły / Polacy […] mogą miéć iakoby za niéiaki Statut Prawa Mieyſkiego / y Porządku
Sądów Mieyſkich / kthórym ia wydał: […] a4
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ki złości / wszytki rospusty / wszytki występy, myślił / radził / sprawował, strzegł /
działał / pomagał), a nawet czwórkowych (o żywych (pisać) / o ich uczynkoch / o ich
dziejoch / […] o tych / którychby).
W kolejnych edycjach Artykułów dochodziło do zmian ilościowych i jakościowych
w zestawie znaków interpunkcyjnych w stosunku do wydania z 1559 r. Jeżeli chodzi
o zmiany jakościowe, należy odnotować, że korpus dedykacji obsługują ciągle trzy
znaki przestankowe, znane z wydania 1559, ale może dochodzić do wymiany jednego znaku na inny13. Najwięcej innowacji w zakresie interpunkcji przynosi wydanie
1565 A:
1) zmiany ilościowe:
a) redukcja znaku: kreski ukośnej: w. 12 (pisanie które czynią było ludziem wziętsze i przyjemniejsze), w. 14 (mógł być takim rzeczam które piszą), w. 37 ( jak
[…] człowiek gdy złą powieść o żywych słyszy nienawiści przypisuje), w. 108
(aby miał też naukę i sprawę rzeczy rycerskich jakieby mógł);
b) wprowadzenie znaku: kreski ukośnej: w. 44 (Tedy tego potrzeba / aby sie
Sprawiedliwości czynić kożdy uczył), w. 72 (Ktoby chciał radzić o Polskich
rzeczach / sprawując sie wedle sposobu Weneckiego), w. 76 (Trzeba też ku
Sprawiedliwości i ku wszytkim innym rzeczam / aby kożdy przełożony pożytek
rzeczy pospolitej), w. 78 (Abowiem kto więcej miłuje własny pożytek / niżli
pospolity), w. 143 (ma poniekąd wiadomość innych Krajów Krześcijańskich /
które W. Wielm. M. widział);
2) zmiany jakościowe:
a) dwukropek zamiast kreski ukośnej: w. 50 (tam sie dobrze nic dziać niemoże:
Bo pismo mówi), w. 79 (pożyteczny być w radach niemoże: gdyż łakomstwo
wszytkim rzeczam dobrym przekaża), w. 84 (żadne Sądy niemogą być dobrze
sprawowany od łakomych: wszytki złości), w. 159 (który dał naukę: Będziesz
miłował Pana Boga ze wszystkiego serca), w. 172 (ale też i z nieumiejętności:
a Prawo umiejąc);
b) kropka zamiast ukośnika: w. 43 (żadne Królestwo sprawować sie dobrze niemoże.).
Ponadto w edycji 1565 A można zaobserwować interesującą zmianę: na stronie a3
w funkcji kustosza pod kolumną tekstu widnieje trzecia sylaba rzeczownika łakomstwo
z dwukropkiem, tj. stwo:, natomiast ta sama część wyrazu rozpoczynająca następną
stronicę kończy się kropką.
W wariancie A odnotowałam 15 zmian ilościowych i jakościowych w zakresie
interpunkcji. Większość z nich, tj. 11, występuje również w wariancie B. Różnice
w przestankowaniu w wariantach A i B sprowadzają się do tego, że w egzemplarzu B
13

Nie biorę pod uwagę tych wymian, które towarzyszą skrótom, np. etcet. (1559) ≥ etcet:
(1565 A).
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w wierszu 43 kreskę ukośną zastąpił dwukropek, ponadto w wierszach 76 i 78 nie
wprowadzono ukośnika. Warto zwrócić uwagę na wiersz 84 – w wariancie B nie
doszło do żadnych zmian, tj. pojawia się ukośnik (jak w wydaniach wcześniejszych),
w wariancie A kreska ukośna została zastąpiona dwukropkiem. W tym miejscu –
ważnym dla strategii dowodzenia założonej w przemowie tezy – dwukropek okazuje
się znakiem bardziej odpowiednim i „nowocześniejszym”. Według mnie funkcja
dwukropka wykracza w tym kontekście poza rolę sygnalizowania wyliczenia czy
nagromadzenia, polega raczej na spinaniu, łączeniu dwóch wątków myślowych,
dwóch tematów: temat sformułowany w pierwszej części (wiersze 83 i 84, periodyczny poprzednik, protasis) rozwija część druga (wiersze od 85 do 89, periodyczny
następnik, apodosis).
Badania poczynione przeze mnie nad interpunkcją dedykacji w czterech wariantach wydawniczych Artykułów z rokiem 1565 na karcie tytułowej potwierdzają tezę
Budzyka, wysuniętą na podstawie obserwacji odchyleń ortograficznych. Według niego
zdecydowana linia podziału, rozbijająca te cztery wydania na dwie równe grupy,
przebiega między edycjami A, B i C, D (Budzyk 1951: 149). Interpunkcja dedykacji
Andrysowica w wariantach A i B jest bardzo podobna. Ponadto można zauważyć,
że tylko w wariantach A i B doszło do dwóch zmian leksykalnych: jakie ≥ takie
w wierszu 8, źle ≥ złe w wierszu 124. Budzyk ustalił, że edycja 1565 B ma datę prawdziwą, natomiast wydanie 1565 A (właściwie 1567, a według K. Piekarskiego nawet
1568) jest tej edycji najbliższym przedrukiem (ibid.: 151). Wniosek ten wyprowadził
na podstawie badań ortografii nie tylko dedykacji, ale i siedmiu kart zasadniczego
tekstu, okres dwuletni bowiem dzielący jedną edycję od drugiej jest zbyt krótki, by
oczekiwać decydujących odmian pisowni. O tym, że wydanie B ukazało się przed
wydaniem A, świadczy też pewien regres widoczny w kształcie graficzno-typograficznym dokumentu: fragmenty łacińskie w dedykacji Andrysowica i w Przemowie
ku Czytelnikowi zostały złożone czcionkami gotyckimi. Interpunkcja przypisania
w wariancie C (ukazał się według Budzyka po roku 1575) odbiega znacznie od innowacji wariantów A i B, zbliżając się do wydań z roku 1559 i 1560. Odróżnia ją
jednak od edycji 1559, 1560 to, że w wierszu 68 dwukropek zastępuje kropkę (tam
dobra a pożyteczna rada być nie może: Bo rada w kożdej potrzebie), w wierszu 110
kreska ukośna pojawia się zamiast dwukropka (a P. Bóg by mu umieć dopuścił /
i moc nieprzyjacielską i swoję widząc wedle czasu tak o Obronie myślił), w wierszu
164 dwukropek zastępuje kreskę ukośną (a też to przyrodzony jest Zakon: Czegobyś
nierad aby-ć czyniono)14.
Zmiany zachodzące w interpunkcji utworu dedykacyjnego są znaczące. Warto
zwrócić uwagę zwłaszcza na zastępowanie kreski ukośnej dwukropkiem. We wszystkich wydaniach z 1565 r. w wierszu 159 dwukropek skorelowany z wielką literą
14

Także w wariancie 1565 D.
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sygnalizuje przytoczenie, a ściślej wyznacza granicę treściowo-syntaktyczną między
wprowadzeniem a tekstem cytowanym. Ów tekst jest pozbawiony typograficznego
wyróżnienia, tj. został złożony tą samą czcionką co tekst wprowadzający. Z identyczną funkcją dwukropka mamy do czynienia w edycjach C i D w wierszu 164.
Dwukropek zastąpił kreskę ukośną także przed członem stanowiącym uzasadnienie
jakiegoś sądu oraz przed członami tworzącymi szereg współrzędny (dwukropek
jako zapowiedź wyliczenia, nagromadzenia). Zmiany ilościowe dotyczą wyłącznie
kreski ukośnej. Wprowadzenie ukośnika wiąże się z potrzebą wydzielenia zdań
składowych – spójnikowych (przed aby) i bezspójnikowych, finitywnych i niefinitywnych, także z wyelidowaną formą werbalną. Stopniowo stabilizuje się występowanie
kreski ukośnej przed relatorem który – już w wydaniu z 1559 r. ukośnik poprzedza
zaimek w 12 przykładach15 (na 17 wystąpień). W wydaniu z roku 1565 A, B pojawia
się również w wierszu 143, choć – z drugiej strony – znika w wierszu 14. Być może
zadziałało tu prawo analogii – skoro w wierszu 12 ukośnik nie występował, uznano,
że może zostać pominięty w quasi-paralelnej konstrukcji (pisanie które czynią –
rzeczam które piszą).
W podsumowaniu tego rozdziału pragnę podkreślić, że badanie interpunkcji,
zmian (ilościowych i jakościowych) w użyciu znaków przestankowych wsparte analizą kształtu graficzno-typograficznego i metodą ortograficzną pozwala na określenie
chronologii względnej dokumentów, a także – w razie potrzeby i w pewnym przybliżeniu – chronologii bezwzględnej starodruku.
Utrzymana w tonie moralizatorsko-kaznodziejskim dedykacja podpisana przez
Łazarza Andrysowica została oparta na określonym pomyśle, konsekwentnie realizowanym w korpusie utworu przez jej autora. Stanowi pochwałę sprawiedliwości –
bo gdzie sprawiedliwość jest / ta czyni zgodę miedzy Ludźmi / bojaźń złym aby nie
grzeszyli. Andrysowic nie skorzystał z możliwości, jakie stwarzała dedykacja – ważna forma reklamy wydawniczej w dawnej Polsce. Tylko raz, w egzordialnej części
przypisania, wystąpił jako wydawca Artykułów. Tymczasem jego rola, zwłaszcza
w wytłoczeniu pozostałych części encyklopedii prawniczej, była o wiele znaczniejsza.
Jak pisze K. Budzyk:
W roku 1558 wyszły Artykuły jako zasadnicza próba udostępnienia miejskiego prawa
pisanego w języku polskim, a obok nich ukazała się […] Ustawa, zawierająca przepisy
nieomal techniczne, które miały położyć kres nadmiernemu obciążaniu obywateli
przez pobieranie zbyt wysokich opłat sądowych. Groicki nie miał na razie ani ochoty,
ani tym bardziej jakiegoś planu dalszej tego typu działalności pisarskiej. Jednakże
15

Do tego zbioru włączyłam nie tylko wyrażenia przyimkowe z relatorem który, ale i połączenia:
spójnik (a, i) + który. Powyższą hipotezę potwierdziły obserwacje poczynione nad tekstem
zasadniczym Artykułów. Przebadałam 20 stron (A4v–B3, G4 –H3v oraz Nv–N4) tekstu,
pochodzącego z trzech wydań: 1559, 1565 A i C. Na 44 wystąpienia zaimka który w funkcji relatora odnotowałam 25–26 połączeń: kreska ukośna + relator.
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dwie wypuszczone na świat broszury rozeszły się w parę miesięcy i odtąd drukarz nie
dał autorowi spokoju. […] Łazarzowi zawdzięczamy powstanie Porządku, a pewnie
i dalszych podręczników prawa miejskiego […] (Budzyk 1951: 158–159).

Dedykacja Łazarza Andrysowica funkcjonowała jako element ramy wydawniczej
Artykułów tylko w XVI w. Nie umieścił jej ani Maciej Jędrzejowczyk (1616 zespół
wydawniczy, 1618), ani Franciszek Cezary (1629 zespół wydawniczy). Drukarze ci,
podobnie jak ponad sto lat później przemyscy jezuici (1760 zespół wydawniczy),
a następnie K. Koranyi – wydawca uwspółcześnionej wersji Artykułów, poprzedzili
tekst dzieła prawniczego Przedmową do Czytelnika. Stanowi ona właściwe wprowadzenie, w którym anonimowy autor usprawiedliwia pominięcie (ex industria, jak
zaznacza) części artykułów, odsyła do oryginału łacińskiego i podkreśla:
telko ty ſą opiſane Artykuły / ktore poſpolićie a obecnie ſye przygadzaią / a o ktore
ludźie obecnie przed Sąd przychodzą / a do Prawa ſye ućiekaią. b–bv

Obecne są w przedmowie także treści parenetyczne zakotwiczone w doświadczeniu
lekturowym należącym do zaplecza erudycyjnego kościelnego, pochodzące z Księgi
Psalmów i dzieła św. Augustyna De Civitate Dei16.
Dzieła Bartłomieja Groickiego zdobyły na przestrzeni wieków uznanie i popularność jako przydatne w praktyce sądowniczej kompendium wiedzy z zakresu prawa.
Równie wielką popularnością i powagą, lecz już w innej, nie użytkowej, ale artystycznej dziedzinie twórczości, cieszyły się kolejne wydania Gofreda abo Jerozolimy wyzwolonej w przekładzie Piotra Kochanowskiego. Dzieje ramy literacko-wydawniczej
polskiego tłumaczenia poematu Tassa stanowią przedmiot rozważań w następnym
rozdziale tej części pracy.

16

W tekście przedmowy złożonym frakturą cytaty łacińskie (bez podania źródła) wydrukowano
antykwą: Iustè iudicate filij hominum (Ps. 57 [58], 2), Dum tempus accepero, iustitias vestras
iudicabo (Ps. 74 [75], 3) i Quod Iure fit, iuste fit (De Civitate, ks. 19 rozdz. 21). Pierwszy
z cytatów, już z oznaczeniem źródła, został użyty w funkcji motta na stronie tytułowej
Porządku: Rectè iudicate filij hominum. Sprawiedliwie sądźcie Synowie Ludzcy.

rozdział 7
gofreD abo jeruzalem wyzwolona tassa
w przekładzie piOtra kOchanOwskiegO
Przekładu Jerozolimy, epickiego poematu zaliczanego do arcydzieł włoskiej poezji
rycerskiej, dokonał Piotr Kochanowski, poeta, tłumacz i – co zostało odnotowane
na karcie tytułowej – sekretarz królewski. Dzieło Kochanowskiego było czwartym
z kolei (po hiszpańskim 1587, francuskim 1593 i angielskim 16001) przekładem tego
poematu. Zalety tłumaczenia Kochanowskiego wydobyli Roman Pollak (1951, 1973)
oraz Stanisław Grzeszczuk (1967). R. Pollak podkreślał, że mimo dużych różnic
w rozwoju włoskiej i polskiej techniki poetyckiej Kochanowski stworzył poemat
wybitny, który w przemowach, modlitwach czy opisach batalistycznych przewyższa
oryginał. Przekład Kochanowskiego stawiał Pollak na równi z najwybitniejszymi
staropolskimi dziełami oryginalnymi oraz z kongenialnymi tłumaczeniami Psałterza Jana Kochanowskiego i Biblii Jakuba Wujka (1973: 223–226). Równie wysoko
oceniał tłumaczenie S. Grzeszczuk, uznający polską Jerozolimę za utwór oryginalny
Kochanowskiego, który „ubrał Tassowe arcydzieło w strój własny, nie tylko w sensie
języka, ale i […] koncepcji ideowej i artystycznej” (1967: 11).
Jerozolima przekładania Piotra Kochanowskiego cieszyła się uznaniem odbiorców
i sporą popularnością, o czym dobitnie świadczy ilość wydań. Do roku 1951, kiedy
to ukazało się wydanie całkowite ze wstępem i objaśnieniami R. Pollaka, Jerozolima
doczekała się jedenastu edycji i trzech dedykacji, w tym jednej tłumacza i dwóch
drukarzy, noszących identyczne imię i nazwisko. Sam Tasso nie zaopatrzył swego
dzieła w osobne przypisanie, natomiast w czwartej strofie pierwszej pieśni zwrócił
się do swego protektora, księcia Ferrary Alfonsa II d’Este:
Tu Magnanimo aLfonso, il qual ritogli
Al furor di Fortuna, e guidi in porto
Me peregrino, errante, e frà gli ſcogli,
E frà l’onde agitato, e quaſi abſorto;
Queſte mie carte in lieta fronte accogli,
Che, quaſi in voto, a te ſacrate i porto;
1

Paralele między tłumaczeniem angielskim Edwarda Fairfaxa Godfrey of Bulloigne
i polskim omówił w interesującym studium Jerzy Pietrkiewicz (1970).
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Forſe vn dì fia, che la preſaga penna
Oſi ſcriuer di te quel, ch’or n’accenna2 (Tasso 1581: 2).

Strofę tę można potraktować jako utwór dedykacyjny inkorporowany w strukturę
dzieła literackiego.
W polskim przekładzie z 1618 r. Jerozolima ma bardzo skromną ramę wydawniczą. Należy do niej dedykacja (niepodpisana) Piotra Kochanowskiego skierowana
do Jana Tęczyńskiego (zob. ilustrację 9), wypowiedź adresowana Do Czytelnika, na
końcu zaś wykaz błędów drukarskich (Omyłki tak popraw:) oraz przywilej królewski
na wydawanie Jerozolimy 3. Rozwiązania stylistyczno-kompozycyjne przyjęte przez
Piotra Kochanowskiego w dedykacji omówiłam w pierwszym rozdziale niniejszego
opracowania, w tej części studium scharakteryzuję kształt graficzno-typograficzny
przypisania i jego interpunkcję.
2

W przekładzie Kochanowskiego (wydanie 1618):
Ty cny Alfonśie coś do beſpiecznego
Portu w złą chwilę łodź mą nakierował:
Y tylko co iuż niepogrążonego
Sameś wydźwignął / y ſameś ratował:
Nie broń tem kartom czoła weſołego /
Ktorem ći iako ślub iaki zgotował.
Z czaſem cię głośić będźie ponno ieſzcze /
Co ćię ledwie tknie teraz pioro wieſzcze.

3

Cytat włoski pochodzi z edycji weneckiej Percaccina 1581, wydania poprawionego,
co odnotowano na karcie tytułowej. Zawiera ono dedykację Orazia (Celia) Malespiny
skierowaną do senatora weneckiego Giovanniego Donata oraz niepodpisany utwór
adresowany do czytelnika. Nazwisko Malespiny czy Malaspiny wiąże się z historią
włoskich edycji poematu, zwłaszcza wydań korsarskich. Jak czytamy w przedmowie
towarzyszącej edycji polskiego przekładu Jerozolimy z roku 1826: „Wielki xiążę toskański
posiadał niedokładną i niecałą kopiią Jerozolimy wyzwolonej, darował ią iednemu
z dworzan swoich [Malespinie – K.T.], który natychmiast (1580 w Wenecyi) ten ułamek
ze 14. pieśni złożony, pełny przerw i grubych błędów na świat wydał. Nie taił nawet
przywłaszczenia, śmiało położył swoie imie na czele dzieła, które przypisał iednemu
senatorowi weneckiemu, za co otrzymał na drukowanie iego wyłączny przywiley. […]
Tymczasem mszcząc się zniewagi wyrządzoney swoiemu przyiacielowi, Angelo Ingegneri
nabywszy kopiią, daleko od wspomnianey dokładnieyszą, dwa wydania podług niey
dokonał” (Tasso 1826: L–LI).
Głosi on: Za Przywileiem Ieo K. M. nikomu zgoła nie ieſt wolno Ierozolimy wyzwoloney
Torquata Taſſa przekładania Piotra Kochanowſkiego, Sekretarza Ieo K. M. drukować:
ani gdźie indźiey drukowaney w Pańſtwach Ieo K. M. do Korony należących przedawać:
ktoby inaczey vczynił, wſzyſtkie księgi traći, y winę do ſkarbu Ieo K. M. w Przywileiu
mianowaną przepada (Bbbbv). Z niewielkimi zmianami pojawiał się w kolejnych edycjach
poematu, tj. 1651 i 1687. Przywilej, dzięki któremu rodzina Cezarych zmonopolizowała
druk Jerozolimy, obowiązywał do roku 1730, kiedy to rozwiązano oficynę.
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Ilustr. 9. Wiersz dedykacyjny Piotra Kochanowskiego w wydaniu Jerozolimy wyzwolonej
z 1618 r., sygn. BJ 2531 II.
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Formuła adresowo-salutacyjna została złożona antykwą. Ta właśnie czcionka
wraz z majuskułą służy wyróżnieniu i uhonorowaniu odbiorcy prymarnego. Korpus
wierszowanej dedykacji obejmującej cztery zwrotki wydrukowano szwabachą. Każda
ze zwrotek zawiera cztery trzynastozgłoskowe wersy z wysuniętym pierwszym wierszem. Na ich końcu pojawiają się trzy znaki interpunkcyjne, tj. kreska ukośna, kropka
i dwukropek. Ukośnik pięć razy zajmuje miejsce wewnątrz wersów. Interpunkcja
w utworze poetyckim pełni dodatkowe funkcje, na co zwrócił uwagę J. Godyń (2009).
Znaki przestankowe służą do zaznaczania średniówki i klauzuli wierszy.
Dwa pierwsze wersy przyjmują kształt pytania retorycznego wprowadzanego
przez zaimek pytajny komu wzmocniony partykułą -ż. W klauzuli drugiego wersu
występuje dwukropek, który – o czym była mowa w czwartym rozdziale opracowania – często sygnalizował pytanie, zwłaszcza retoryczne. Dwukropek spaja pytanie
(człon wymagający dopełnienia treściowego) z odpowiedzią, która – choć oczywista
w zamyśle nadawcy wypowiedzi – jest jednak potrzebna dla zrozumienia sensu
całego fragmentu. Ten właśnie znak przestankowy wytwarza też (moim zdaniem)
swego rodzaju napięcie, sprawia, że odbiorca nie tyle biernie oczekuje na odpowiedź,
ile myślowo ją antycypuje, przewiduje. Dwukropek w korpusie dedykacji pojawia
się jeszcze trzy razy, zawsze w klauzuli i po drugim wersie każdej strofy. Określone
jest również miejsce kropki – wieńczy ona kolejne strofy przypisania. Kreska ukośna sygnalizuje nie tylko klauzulę wierszy, ale i średniówkę (7 + 6). Wyznaczana
dzięki średniówce granica wewnątrzwersowa nakłada się na granicę syntaktyczno-logiczną: w czwartym wersie pierwszej strofy ukośnik wydziela grupę nominalną
konstytuowaną przez rzeczownik w wołaczu w funkcji apostrofy, w pierwszym
wersie drugiej strofy sygnalizuje zdanie składowe współrzędne, w trzecim wersie
trzeciej strofy zamyka zdanie składowe główne wprowadzone w pierwszym wersie
tej strofy spójnikiem ale, w czwartym wersie trzeciej strofy wydziela zdanie składowe okolicznikowe. W pierwszym wersie czwartej strofy sygnalizuje podział 4 + 9
zgodny z granicą składniową, przebiegającą między zdaniem składowym głównym
a jego okolicznikowym uzupełnieniem.
Warto teraz odnotować i ocenić zmiany wprowadzane w interpunkcji tego utworu w kolejnych edycjach. Jak już wspomniałam, w dwóch pozostałych wydaniach
siedemnastowiecznych Jerozolimy dedykacja Kochanowskiego została pominięta,
powróciła dopiero w wydaniach dziewiętnastowiecznych4.
Edycję, która ujrzała światło dzienne w 1820 r. we Wrocławiu w oficynie Wilhelma
Bogumiła Korna, uznał R. Pollak (1973: 231) za „pierwsze naukowo pojęte wydanie
Goffreda”. Do ramy wydawniczej tej edycji należy miedzioryt Tassa, dedykacja
Piotra Kochanowskiego, wypowiedź skierowana Do Czytelnika i rozprawa Pawła
4

Jedyne wydanie osiemnastowieczne (1772) opiera się na edycji z 1651 r. i zawiera prz pisanie Franciszka Cezarego. O dedykacji drukarza i o wydaniach 1651 i 1772 piszę
w dalszej części tego rozdziału.
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Czajkowskiego, obejmująca „uwagi nad poezyją polską, życiopismo Torquata Tassa,
rozbiór i przekład Jerozolimy wyzwolonej” (s. III–XXXII). Przypisanie Kochanowskiego zostało w całości złożone antykwą, dlatego zamiast kreski ukośnej wystąpił
przecinek. Poza tą zmianą interpunkcja dedykacji z 1820 r. ściśle odwzorowuje sposób
przestankowania znany z wydania 1618 r.
Późniejsze o sześć lat, dwutomowe wydanie Jerozolimy ukazało się w Wilnie
u Józefa Zawadzkiego. Na stronie tytułowej verso znajduje się formuła aprobaty
cenzorskiej z 9 grudnia 1825 r. podpisana przez L. Borowskiego, dedykacja Kochanowskiego złożona antykwą, wypowiedź Do Czytelnika oraz przedmowa datowana
na grudzień 1825 od strony III do CX, w tym od CVIII do CX pojawia się słowniczek słów zapomnianych. Zmiany w interpunkcji dedykacji są znaczne, trudno też
uznać je za uzasadnione. Są to głównie zmiany ilościowe, polegające na pominięciu
przecinka w pozycji wewnątrzwersowej (3 razy)5 i w klauzuli wersu (raz – w trzecim
wersie trzeciej strofy). Ponadto w drugim wersie drugiej strofy dwukropek został
zastąpiony przez średnik.
W 1856 r. w Sanoku ukazało się w serii „Biblioteka Polska. Oddział Poezji” wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, przy czym tekst poematu został poprzedzony
Rzeczą Wydawcy do Łaskawego Czytelnika (s. III–XXVI). Autor Rzeczy scharakteryzował trzy wydania siedemnastowieczne i przytoczył dedykacje pierwszych dwóch
edycji, tj. 1618 i 1651. W tym ujęciu przypisanie Piotra Kochanowskiego nie tyle
samodzielnie tworzyło ramę literacko-wydawniczą, ile zostało włączone jako cytat
w inny paratekst. Turowski zachował interpunkcję wiersza dedykacyjnego zgodną
z oryginałem 1618, jedyną zmianę wprowadził w klauzuli pierwszego wersu drugiej
strofy: przecinek został zastąpiony przez dwukropek. Innowacja ta zaburza regularność, z jaką dwukropek występował w utworze (po drugim wersie każdej z czterech
strof), ale ma uzasadnienie w planie kompozycyjno-treściowym: jak klamra spina
periodyczny dwukolonowy poprzednik z następnikiem.
W dwudziestowiecznych edycjach Jerozolimy możemy zaobserwować stopniowe
odchodzenie wydawców od interpunkcji retoryczno-intonacyjnej na rzecz przestankowania zgodnego z syntaktyczno-logicznym członowaniem tekstu. Największe
zmiany wiążą się z użyciem dwukropka, który w dedykacji w wydaniu Lucjana Rydla
z 1902 r. pojawił się tylko raz – w drugim wersie trzeciej strofy. Pozostałe dwukropki
zostały zastąpione pytajnikiem i średnikiem, zaś w klauzuli drugiego wersu ostatniej
strofy nie wystąpił żaden znak przestankowy. Z kolei w przypisaniu Kochanowskiego
z uwspółcześnioną interpunkcją (co zaznaczył wydawca6) w edycji przygotowanej
5

6

W czwartym wierszu pierwszej strofy przed grupą nominalną, w czwartym wersie trzeciej
strofy przed zdaniem składowym wprowadzanym przez kiedy, w pierwszym wersie
czwartej strofy przed zdaniem składowym wprowadzanym przez jeśli.
Por. uwagę dotyczącą zasad wydania zamieszczoną w Bibliografii: „Zachowujemy
w tekście wszystkie odrębności i oboczności, starając się nie zmienić języka poematu ani
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przez R. Pollaka w roku 1951 dwukropka już w ogóle nie ma. Można go chyba uznać
za najbardziej charakterystyczny znak interpunkcji retoryczno-intonacyjnej, znak
pełniący ważną funkcję metatekstową, która polegała na spajaniu poprzedzającego
członu, niekompletnego pod względem treściowo-intonacyjnym, z członem następującym. Dwukropek sygnalizował przejście od protasis do apodosis, otwierał miejsca dla obu członów jednocześnie. Jego pominięcie lub zastąpienie innym znakiem
przestankowym, zwłaszcza przecinkiem lub kropką, niweczy zamysł nadawcy. Ów
zamysł sprowadzał się do tego, że odbiorca dla zrozumienia sensu całej wypowiedzi
powinien połączyć człony, dopasować je wzajemnie, uwzględnić zawartość treściową
jednego z nich na tle drugiego. Jak słusznie stwierdził Jan Godyń, „należy pamiętać,
że długość periodów i ich wewnętrzne członowanie to suwerenna decyzja twórcza
autora danego utworu (2009e: 302)”.
Można nie zgadzać się z decyzjami dwudziestowiecznych wydawców, polegającymi na wprowadzaniu zmian w interpunkcji utworu, zmian niekiedy dość radykalnych, co widać na przykładzie losów dwukropka, jednak nie sposób nie dostrzec ich
zabiegów podporządkowanych temu, by tekst poematu przybliżyć współczesnemu
odbiorcy, uczynić go zrozumiałym. Tak interpretuję decyzję przedrukowywania w kolejnych edycjach Jerozolimy dedykacji tłumacza. Zresztą już dziewiętnastowieczni
edytorzy nie mieli żadnych wątpliwości co do znaczenia wierszowanego przypisania
Piotra Kochanowskiego w procesie recepcji przekładu poematu Tassa. Konsekwentnie
przedrukowywali dedykację, którą R. Pollak uznał za bezcenną, jako że
[…] to jedyne do dziś bezpośrednie źródło wiadomości o więzach łączących obu
przyjaciół, tj. Kochanowskiego i Tęczyńskiego, oraz o roli tego ostatniego w pracy
nad Goffredem (PSB XIII: 199).

Natomiast siedemnastowieczni wydawcy dość bezceremonialnie obeszli się z przypisaniem Piotra Kochanowskiego, usunęli je, zastępując dedykacjami podpisanymi
przez siebie, a skierowanymi do innych protektorów. Franciszek Cezary, wydawca
Jerozolimy z roku 1618, 33 lata później wydał po raz drugi przekład poematu, ale
nie uwzględnił dedykacji Kochanowskiego. Sam podpisał Przemowę (taka nazwa
gatunkowa pojawia się w żywej paginie) adresowaną do Jana Zamoyskiego (zob.
ilustrację 10). Oczywiście wzmocnił swój przekaz, umieszczając na stronie tytułowej
verso stosowny stemmat, tj. drzeworyt z herbem Zamoyskich i łaciński sześciowiersz
Andrzeja Abreka (zob. ilustrację 11).
pod względem gramatycznym, ani nawet fonetycznym. Interpunkcję dajemy nowoczesną,
aby tekst jak najbardziej udostępnić. Tak więc spotka się czytelnik z niekonsekwencjami
i niespodziankami w tekście Gofreda, ale będą one właśnie – w dzisiejszej postaci
ortograficznej – odbiciem pełnego niespodzianek i niekonsekwencji, żywego języka zarówno
samego poematu jak ludzi jemu współczesnych” (Tasso 1951: LI).
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Ilustr. 10. Pierwsza strona przypisania Franciszka Cezarego w drugim wydaniu Jerozolimy
z roku 1651, sygn. BJ 299 I.
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Ilustr. 11. Strona tytułowa verso ze stemmatem w drugim wydaniu Jerozolimy z roku
1651
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Warto też zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone na stronie tytułowej. Pod
tytułem (pozbawionym nazwiska autora poematu) umieszczono dopisek: Gwoli
Szlachetnemu Rycerstwu zabawie przedrukowana, natomiast na osobnej stronie
pojawił się przedtytuł: Historia Obozowa. Ponadto została znacznie rozbudowana
wypowiedź adresowana Do Czytelnika (w wersji 1651 Do łaskawego Czytelnika)
poprzez dołączenie obszernego wywodu o wyprawach krzyżowych organizowanych
od roku 1096 do 1270. Zdaniem R. Ocieczek wszystkie te poczynania wydawcy służyły podkreśleniu historycznego charakteru dzieła i prowadziły do zawężenia kręgu
odbiorców do szlachetnego rycerstwa. Drukarz wytwarzał w ten sposób atmosferę
realnego zapotrzebowania na dzieło i przeznaczał mu określone role do odegrania:
w trudnej sytuacji militarnej kraju miało ono pobudzić do walki, propagować wzorce
postaw rycerskich (2002: 25). Omówione innowacje uwzględnił w roku 1687, wydając po raz trzeci Jerozolimę, wnuk Cezarego, również Franciszek. Oto dedykacja
towarzysząca edycji z roku 1651:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Iaśnie Wielmożnemu Panu,

ZAMOYSKIEMV,
Hrabi na Tarnowie y Iaroſławiu,
KAŁVSKIEMV &c. &c.
STAROSCIE.
Przy pomyślnych poćiechach,
ſzczęśćia od Pana Boga powinſzowaniu,
z ſerca życzy zdrowia dobrego.

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

W Nayobfitßym poćiech wßytkich ßczęśćiu,
ten naymizernieyßym muśi być fortuny ſwey nędznikiem,
ktoby ſię nie rad pod hołd wieczney poświęćił pamięći,
y ktoby niechćiał potomnym wiekom dźielnych y godnych ſpraw,
abo podobnych potomkow zoſtawić Oyczyźnie.
Za nic v świata krwawe na Marſowym pracowitych dźieł polu prace,
za nic Bohatyrſkie w Oyczyźnie odwagi,
ieśliby ie w ćiemnych y głębokich przepaśćiach okrywać miała iedna bryła źiemie,
y ſama ſtarożytność dawnoby martwemi zapadła ćieniami,
gdyby iey miła w vßach,
ſłodka w vśćiech nie ożywiała memoria.
A ktożby odważnych dźieła Monarchow,
na ſwych dźwigał ramionach,
gdyby nie mądrych Autorow Hiſtoria w ſwoiey ie trzymała wiecznośći:
wßyſcyby oraz,
y dźieła ich w bezdenną niepamięći przepaść ginąć y zapaść muśieli.
Hiſtoria ta wßytkich rzeczy ożywiaiącą ieſt Matką,
ona ſama ſkarbnicą wiekow,

IEGO MOSCI PANV

JANOWI

NA ZAMOSCIV
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(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
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zdobiąc y z prochow oćieraiąc walecznych Bohatyrow Obrazy,
y ich odważne dźieła,
ktore gdyby iednemu rzuczone pod nogi robakowi,
z nimby ſamym zwinęły maieſtatow proporce,
y triumfalne zagrzebły by ſię pompy,
gdyby nie Hiſtoria,
ktora iaśnie przed oczy każdego ſprawy zacne,
dźieła odważne dotąd wyſtawia,
y wßytkiemu podaie światu.
A ktoby kiedy o Wielkim Alexandrze,
o mężnym Szkandenberku wiedźiał,
gdyby onych y ſpraw ich dźielnych nie opiſali Hiſtorikowie?
A komużby byli wiadomi Rzymſcy Scipionowie,
Horaciußowie,
Fabiußowie,
Cochleſowie,
gdyby ich potomne czaſy y nieśmiertelny Druk do ludzkiey nie podawał wiadomośći?
Więc y naßy Lechowie,
z przemyślnemi Przemyſławy,
z śmiałemi Władyſławy,
z odważnymi Iagellonami,
berła y korony,
triumphy y zwycięſtwa ſwoie,
w iedneyby zaginęły trunnie,
gdyby ich nie Długoß,
Miechowita,
Herburt,
Cromer,
Strykowſki,
z Bielſkimi,
&c.
Drukarſkiey nie poświęćili Praśie.
Aniby v nas nie byli znaiomi odważni Kawallerowie Maltenſcy,
y żadney o ich dźielnych ſprawach nie mielibyſmy wiadomośći,
gdyby ich ſławny Boſius Wielki Miſtrz Malteńſki,
ſwą Włoſką nie obiaśnił Hiſtorią,
ktora iuż ieſt w Polſki ięzyk przełożona,
y w ßatę Polſką przybrana,
ale dla nieſpokoynych teraz w Oyczyźnie czaſow,
y ſzczupłego ſumptu,
ießcze w moim odpoczywa domu.
Na oſtatek aniby ta Hiſtoria o wyzwoleniu świętego Miaſta Ieruzalem,
z rąk Pogańſkich,
ręką y rozumem walecznego Goffreda,
Kśiążęćia z Bullionu Lotaryńſkiego,
v świata Polſkiego,
niebyła do tych czaſow wiadoma,
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gdyby iey ſłodko płynącymi Rytmami,
y rożnymi Allegoriami ozdobioną,
nie wſławił zacny y vczony dobrey pamięći Krola Zigmunta Trzećiego Sekretarz,
PIotr KocHanowskI.
Ktorą ia teraz przed Oſobę Wm. mego M. P. na ßczęśliwy przyiazd do Oyczyzny
vtrapioney wyſtawiam,
(82) y z vniżonym vkłonem oddawam,
(83) chcąc pracą tak zacnego Poety,
(84) gdy prze niedoſtatek Exemplarzow ginąć poczynała,
(85) odnowić,
(86) y pod zacnym Imieniem Wm. mego M. P. do teraźnieyßego Obozu na wyzwolenie
Ruſkich kraiow,
(87) ßlachetnym Zołnierzom wyprawić.
(88) Wiem abowiem zapewne,
(89) że nigdźie ßczęśliwßego y beſpiecznieyßego nie mogła znaleść domicilium,
(90) iako gdy w zacnym Domu Wm. mego M. P. zoſtanie Komornikiem;
(91) ktory tak Bog y natura wyſtawiła,
(92) że go żadna zazdrośćiwego ięzyka nie dośięgnie niepamięć.
(93) Ieſt bowiem Dom Wm. mego M. P. iako iedna gora Olympus,
(94) na ktorey Dźiadow,
(95) Pradźiadow,
(96) Prapradźiadow,
(97) Wm. mego M. P. popioły poſypane,
(98) onych żadna ßkodliwa zwiać nie może burza;
(99) y poki świat ſwemi będźie roſl laty,
(100) poty ich ſława y dźieła dla Oyczyzny czynione trwać będą,
(101) y Wm. mego M. P. ponoßona odwaga y niewczas pod Zborowem,
(102) niezwiędłą niebu odda potomnym czaſom nieśmiertelność.
(103) Przymiże tedy Wm. moy M. P. tę Hiſtorią z weſołą Cerą,
(104) boć z ochotney na vſługę Wm. mego M. P. wychodźi ode mnie ręki,
(105) a nam ßczęśliwe o ſobie w nadźieiey vaticinia,
(106) rzetelne obroć przyiazdem ſwoim ßczęśliwym prognoſtika,
(107) abyś Wm. moy M. P. nachylaiący ſię Oyczyźnie,
(108) iednym
(109) (tym ktorym zawße Przodkowie Wm. mego M. P. y Wm. moy M. P. ieſteś)
(110) okazał ſię być potężnym Murem,
(111) przy ktorym y ia,
(112) w pewney będąc Wm. mego M. P. protekcyey,
(113) śmiele ſpoczywać będę,
(114) y tą Pańſkiey łaſki Wm. mego M. Pana,
(115) w ſędźiwych lećiech moich,
(116) podpierać ſię mogł śćianą.
(117) Oco vniżenie prośi
(118) Naniżßy Sługa
(119) Franćißek Cezary,
(120) I.K.M. Typog.
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Dedykacja podpisana przez Franciszka Cezarego i przyjmująca kształt mowy epideiktycznej rozwija dwa wątki: przynosi pochwałę historii (a właściwie Historii) oraz
konkretnego człowieka, Jana Zamoyskiego. Pochwale historii konceptualizowanej jako
Matka, skarbnica wieków, która jaśnie przed oczy każdego sprawy zacne, dzieła odważne
dotąd wystawia, i wszytkiemu podaje światu towarzyszy afirmacja sztuki drukarskiej,
na nic bowiem prace historyków, gdyby ich nieśmiertelny Druk do ludzkiej nie podawał
wiadomości. Na udowodnienie tej tezy, przybierającej zresztą kształt pytania retorycznego,
potrzebne są nadawcy dedykacji argumenty – przykłady. Co ważne, oba ściśle wiążą się
z reklamą wydawniczą oficyny Cezarych. Najpierw w wierszach 62–70 zapowiada drukarz edycję polskiej wersji (w Polski język przełożona, i w szatę Polską przybrana) dzieła
Bosiusa, dokumentującego dzieje zakonu kawalerów maltańskich7. Następnie zachwala
Historyję o wyzwoleniu świętego Miasta Jeruzalem, którą wsławił zacny i uczony dobrej
pamięci Króla Zygmunta Trzeciego Sekretarz, Piotr Kochanowski. Punkt ciężkości przemowy dedykacyjnej spoczywa na wierszach 81–87, tworzących jeden człon zamknięty
kropką. Konstrukcję wprowadza relator którą (stanowiący anaforyczne nawiązanie do
rzeczownika Historyja z kontekstu poprzedzającego), a konstytuują ją dwa czasowniki
dedykowania połączone na zasadzie homoioteleutonu: (przed Osobę Wm.) wystawiam,
i (z uniżonym pokłonem) oddawam. Dopełnieniem tego aktu jest uzasadnienie decyzji
wydawniczej drukarza realizowane w kolejnych zdaniach składowych członu. Ów człon
pełni jeszcze jedną ważną funkcję: łączy pochwałę historii i druku z pochwałą konkretnego człowieka, którego czyny niezwiędłą niebu odda potomnym czasom nieśmiertelność.
W tej drugiej benewolencyjnej, a zarazem końcowej części dedykacji mamy do czynienia
z nagromadzeniem językowych wykładników różnych grzecznościowych aktów mowy:
„formule darczyńcy” (Cybulski 2003: 183) Przymiże tedy Wm. mój M. P. tę Historyją
towarzyszy prośba o przyjęcie daru i o roztoczenie wszechstronnej opieki nad obdarowującym, ofiarowanie usług i służb, wreszcie życzenia nam szczęśliwe o sobie w nadziejej
vaticinia, rzetelne obróć przyjazdem swoim szczęśliwym prognostika, abyś Wm. mój M. P.
nachylający się Ojczyźnie, jednym […] okazał się być potężnym Murem.
Utwór dedykacyjny Franciszka Cezarego stanowi przemyślaną i precyzyjnie skonstruowaną całość. Tę całość wspierają ponadto środki graficzno-typograficzne i interpunkcyjne.
Formuła adresowo-salutacyjna została wydrukowana antykwą, ponadto wyróżnieniu i uhonorowaniu odbiorcy prymarnego służy czcionka majuskulna o różnej wielkości.
W korpusie dedykacji pojawia się kursywa połączona z antykwą, przy czym kursywa
występuje w tekście polskim. Antykwą złożono trzy wyrazy zapożyczone (w tym jedną
nazwę własną), tj. memoria (wiersz 22), domicilium (wiersz 89) i Olimpus (wiersz 93). Już
R. Pollak (1973: 230) zwracał uwagę na to, że dedykacja Cezarego jest niemal zupełnie
wolna od makaronizmów. Nie oznacza to, że w utworze nie ma wyrazów zapożyczonych
7

Bibliografia polska K. Estreichera nie notuje wydania utworu Bosiusa w języku polskim.
Nie wiadomo zresztą, czy chodzi o Jakuba, czy o Antoniego Bosio. Pierwszy zasłynął jako
historyk zakonu kawalerów maltańskich, drugi wsławił się jako badacz rzymskich katakumb
(por. Ocieczek 2002: 24, przypis 8).
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z języka łacińskiego – one występują, ale w postaci latynizmów wydrukowanych kursywą,
jak tekst polski. Dotyczy to również dwóch synonimów rzeczownikowych w formie biernika
(synkretycznego z mianownikiem) liczby mnogiej: vaticinia (od vaticinium, -ii) oraz prognostika (od prognostica, -orum, rzeczownik pozbawiony liczby pojedynczej). Ten ostatni
rzeczownik w wydaniu z roku 1772 otrzymał już inną końcówkę, tj. -i (prognostiki).
Wybór kursywy i antykwy spowodował zmiany w zestawie znaków przestankowych
w tekście dedykacji. Nie spotykamy już kreski ukośnej, którą zastąpił przecinek. Za sprawą kropki w korpusie dedykacji możemy wydzielić 11 członów, przy czym wewnątrz
członu trzeciego (wiersze 23–27) występuje dwukropek, a wewnątrz członów jedenastego
i dwunastego (w. 88–92 i 93–102) pojawia się średnik. Do tego zbioru znaków interpunkcyjnych należy też włączyć pytajnik – dwukrotnie wieńczący pytania retoryczne (człony
piąty i szósty, w. 39–41 i 42–46) oraz nawias, sygnalizujący wtrącenie w wierszu 109.
Dwukropek, który w dedykacji pojawia się tylko raz, podobnie jak pytajnik towarzyszy
pytaniu retorycznemu wprowadzanemu przez spójnik a i zaimek ktoż. Po tym pytaniu
występuje jednak (w przeciwieństwie do członów piątego i szóstego) odpowiedź, emfatyczne stwierdzenie: wszyscy-by oraz, i dzieła ich w bezdenną niepamięci przepaść
ginąć i zapaść musieli. Zatem wiersze 23–25 funkcjonują i jak pytanie retoryczne, i jak
periodyczny protasis, z kolei wiersze 26–27 stanowią periodyczny apodosis. W podobnej
funkcji (tj. łączenia retorycznego poprzednika z następnikiem) występuje średnik w członach jedenastym i dwunastym. Przyjęty przeze mnie zapis dedykacji, a właściwie sposób
segmentacji wypowiedzi na odcinki zwieńczone znakami przestankowymi, pokazuje, że
działy retoryczno-intonacyjne pokrywały się niekiedy z działami syntaktyczno-logicznymi,
charakterystycznymi dla współczesnej interpunkcji. Dotyczy to zwłaszcza kropki, w mniejszym zaś stopniu przecinka, który – podobnie jak kreska ukośna w pismach gotyckich –
pozostawał ważnym narzędziem retorycznym. Umożliwiał podział materii tekstowej na
człony, odpowiadające nadawcy wypowiedzi, zgodne z jego intencjami komunikacyjnymi,
ale i podporządkowane dobru odbiorcy, odczytaniu i zrozumieniu całego przekazu.
Dedykacja podpisana przez Franciszka Cezarego jeszcze raz odegrała rolę wypowiedzi eskortującej poemat w edycji z 1772 r. Przedrukowano ją bez poważniejszych
zmian, zachowano na przykład interpunkcję oryginału 1651. W tym wydaniu już cały
tekst dedykacji został utrwalony kursywą.
Pod koniec XVII w. w oficynie Cezarych ukazało się kolejne wydanie Jerozolimy.
Pieczę nad tym przedsięwzięciem miał Franciszek Cezary II, wnuk wydawcy poematu
z roku 1618 i 1651. Trzecią edycję Jerozolimy zadedykował przyrodnim braciom: Franciszkowi Sebastianowi i Jerzemu Dominikowi Lubomirskim herbu Szreniawa, synom Jerzego
Sebastiana – marszałka wielkiego i hetmana polnego koronnego, wnukom Stanisława –
wojewody i starosty generalnego krakowskiego (zob. ilustrację 12). Przodkowie adresatów
dedykacji zostali przywołani w utworze, który w całości podporządkowano jednemu celowi:
ad captandam benevolentiam możnych protektorów. Wzmianki o Heroicznych Goffreda
Książęcia Lotarińskiego dziełach pojawiają się w dedykacji jedynie dwa razy. I one zostają
zagarnięte i wchłonięte przez dominujący w tym utworze żywioł panegiryczny.
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Ilustr. 12. Strona tytułowa verso ze stemmatem oraz pierwsza strona dedykacji Franciszka
Cezarego II w trzecim wydaniu Jerozolimy z 1687 r., sygn. BJ 301 I.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Iaśnie Oświeconym Pańſwa Rzymſkiego Xiążętom
Iego Mości Panu
FRANCISZKOWI
Olſztynskiemu,
Iego Mości Panu
IERZEMV
Kaźimierskiemu,
STAROSTOM.
Hrabiom na Wiśniczu y Iaroſławiu
LVBOMIRSKIM.
Moim Mośći Panom y Dobrodźieiom.

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

HEroiczne Swiętey odwagi czyny,
ktore wielkiego niegdy Goffreda z Bullionu Xiążęćia Lotarinskiego,
przećiwko Saracenom o eliberacyą Ierozolimy,
tryumfalna ſprawieła ręka,
godniey na widok świata Polskiego wyniść nie mogą,
iako ſub Illuſtriſsimo & Excellm̃o. Nomine I.O. WMM Panow.
Ieżeli woienne dźieła tã należytą ſwoię ſtymę maią,
gdźie prace Marſowe znaiome:
znaczney ztąd Paleſtynskim Tryumfom przybędźie ceny,
kiedy ſię w Heroiczne WMM. Panow doſtaną ręce,
Gemini Lechæi Orbis Scipiadæ;
ktorym nie tylko liczney Antenaty ſeries,
do nieśmiertelney sławy,
zwycięskiemi Laurami vwieńczęła gośćiniec:
ale właſna cnota nieleniwie,
y nielękliwie ad ardua bellorum molimina kredenſuie.
Wielkie ztąd WMM. Panow Decora,
że wßytkie Maiorum Veſtrorum præclara facinora,
wielkim cnot y zasług zapędem,
z Rodowitą ſpływaią SRZENIAWĄ in augmentum gloriæ Veſtræ,
ale y ztąd niemnieyße,
że nad tym Paktolem Polskim,
w ktorym nie złote tylko ramenta partykularney błyßczą ſię ßczęśliwośći,
ale złota iaśnieie wolność,
kiedy iako Caſtor & Pollux lucida ſidera eâ indole nad właſną vnośićie ſię
SRZENIAWĄ,
że ad triumphales auiti fluminis ripas,
rozkwitnione zagęßczaćie Laury.
Iuż na tych Polskich polach,
gdźie Martiale Flumen Veſtrum nieprzyiaćiołom Oyczyzny fatalne było,
z Wami nowe odradzaią ſię tryumfy,
kiedy nieodrodną Magni Sanguinis ochotą,
wielkim fortun y zdrowia ßafunkiem,
na zaßczyt miłey Oyczyzny,

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
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(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
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na pohańbienie pyßnego Biſſurmana,
nieśiećie nieuſtraßone Serce,
y Wielkich Anteceſſorow ſwoich pomnażaćie tryumfy.
Wßakże tu,
kiedy całego Orientu nawalność nie śiedmią Egyptſkiego Nylu rzekami,
ale śiedmią kroć ſto tyśięcy Tureckiey Kawaleryey impetem na Hocimſkie zbliżywßy pola,
całey Sarmacyey nießczęśliwym groźieła potopem,
nie czym inßym zatamowana,
y albo do Stygieyſkich Nurtow,
przez Dnieſtr krwią nieprzyiaćielſką zafarbowany,
albo do ſwego Heleſpontu zapędzona zoſtała;
tylko tryumfalnemi SRZENIAWY Waßey zapędami,
pod Wielkim Woyſk Polſkich Hetmanem Stanisławem Lubomirskim Dźiadem
WMM. Panow.
Nuż Moſkiewſkie,
Tatarſkie,
Kozackie,
Szweckie,
Węgierſkie tryumfy,
a komuß ſwoie Laury innemu powinny,
ieżeli nie naypierwey,
Wielkich SRZENIAWOW dźielnośći.
Daremno nad Meotyckiemi fluentami krwawego Marſa Starożytność lokuie
Lucynę,
kiedy nad tryumfalną Rzeką Waßą,
nieodſtępna Gradywa przytomność,
do wßytkich Wam odwag incitamẽta czyni;
choć tym ſamym iednym dowodem,
że Tanti Parentis Illuſtriſsimi olim & Excellentiſsimi Domini Georgij
Lubomirſcij,
Sacri Romani Imperij Principis,
Supremi Exercituum Ducis,
&c. &c.
ieſteśćie Propago Nobiliſsima,
w ktorego rękach Martis Sarmatici Imperatoria claua tryumfalnie
zoſtawała.
Do takich,
y tym podobnych,
kiedy Martia indole,
nie tylko zabieraćie ſię czynow,
ale iuż tam gdźie żarliwość Wiary Swiętey,
gdźie miłość Oyczyzny,
gdźie wrodzona cnota prowadźi,
ſtaiećie;
a czegoß Spei publicæ wrożyć ſię godźi,
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(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)

tylko że ta ßczęśliwość,
ktora na nię ex auito flumine Veſtro ſpływała,
pleniſsimis Virtutum meritorũq; alueis ſpływać będźie?
Więc gdy w Marſowym paludamenćie,
pro bono publico excubatis,
mnie inaczey WMM. Panow inter fulmina belli venerari ſię nie doſtaie,
tylko tą pracą moią,
ktorą ſkładã in ius debitæ venerationis WMM. Panow,
z Heroicznemi Goffreda Xiążęćia Lotarinſkiego dźiełami,
y iuż godne nieśmiertelnośći tryumfalne WMM. Panow molimina tymi
charakterami zaczynam,
(96) ktore potym dignioribus curis ad auguſtal immortalitatis przenieśie vczonych
praca.
(97) Moiey w tey mierze lichey pracy ſnadnieyße wybaczenie,
(98) że inter bella bellaria Martis WMM. Panom prezentuię,
(99) ktore tym łaſkawßym przyimiećie reſpektem,
(100) że Magnis Nominibus wrodzona ieſt nõ aſpernari minima:
(101) oco kiedy vniżenie WMM. Panow vpraßam,
(102) oraz pro fortunatiſsimis WMM. Panow ſucceſsibus ad fontem Fluminis Veſtri
moie ſkładam Vota,
(103) z ktorego cokolwiek Łaſki Pańſkiey hauſero,
(104) to mnie zawße obligabit do wßelkiey WMM. Panow obſerwancyey y odsługi,
(105) iako tego ktory ieſtem.
(106) Iaśnie O. WMM. Panow
(107) Nayniżßy ſługa
(108) Franćiſzek Cezary.

Antykwą złożono zapożyczenia z łaciny występujące w polskim tekście (utrwalonym
kursywą) w oryginalnej postaci językowej (tj. makaronizmy). Są to zarówno pojedyncze
wyrazy, jak i rozbudowane grupy: nominalne i przyimkowe, rzadziej werbalne.
W korpusie dedykacji antykwa służy ponadto uhonorowaniu odbiorcy prymarnego
przez wyróżnienie nazw własnych z nim związanych8.
Nadawca dedykacji posłużył się pięcioma znakami interpunkcyjnymi: przecinkiem, kropką, pytajnikiem (w wierszu 88 sygnalizuje pytanie retoryczne wprowadzane
przez a czegoż), dwukropkiem (3 razy) i średnikiem (4 razy). Zwrócę uwagę na dwa
znaki z tego zestawu, tj. dwukropek i średnik. Według Edwarda Łuczyńskiego:
Dwukropek to znak interpunkcyjny, który przeszedł zmiany funkcjonalne w historii
polskiej interpunkcji. W staropolszczyźnie występuje on jako jeden z 3 podstawowych
8

Ważną rolę odgrywa zwłaszcza nazwa herbowa Szreniawa złożona w dedykacji kursywną
majuskułą, zaś w stemmacie kapitalikami. W utworze dedykacyjnym znajdujemy
rozwinięcie wątku zarysowanego już w wierszu na herb: poprzez akt przypisania
Lubomirskim poematowi o Gofredzie przybędzie chwały i splendoru.
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znaków retorycznych. Jest wskaźnikiem średniej pauzy (obok kropki, która oznaczała
długą pauzę, i ukośnej kreski, a później przecinka, sygnalizujących krótką pauzę).
Jednak od XVII wieku w tej samej funkcji zaczyna być używany średnik, który
w następnych wiekach robi coraz większą karierę, co sprawia, że dwukropek traci
swoją wyrazistość funkcjonalną (Łuczyński 1999: 147).

Rzeczywiście, średnik występuje w przypisaniu Cezarego obok dwukropka, uzyskując nad nim niewielką przewagę, przy czym funkcja tekstowa obu tych znaków
przestankowych jest podobna: wiążą sąsiadujące człony w jedną konstrukcję retoryczną. Funkcja ta może zostać wydobyta i podkreślona za sprawą wykładników
językowych, spójników, zwłaszcza nieciągłych: nie tylko… ale, nie czym inszym…
tylko, także relatorów.
Dedykacja Franciszka Cezarego II nigdy nie została przedrukowana jako element
ramy literacko-wydawniczej poematu Tassa w przekładzie Kochanowskiego. Wydawca Jerozolimy z 1856 r. wspomniał o niej, streszczając ją w taki sposób: „dedykacyjna
panegiryczna przemowa do Lubomirskich, łaciną nastrzępiona”, a w przypisie: „Jest
wzmianka o chocimskich polach i hetmanie Stanisławie Lubomirskim, dziadu tych,
którym Cezary Jerozolimę dedykuje” (Tasso 1856: XVII). Utwór podpisany przez
drukarza nie cieszył się też uznaniem teoretyków wymowy. Euzebiusz Słowacki
(1824: 229) przytoczył jego fragment (wiersze 12–27) ze znamiennym komentarzem:
„Dziwactwo i zły smak do wyższego stopnia podnieść się nie może”.
Jak pisze R. Ocieczek:
[…] krakowscy impresorzy nie uszanowali […] dedykacyjnego tekstu tłumacza, pominęli
wymowne słowa podziękowania pod adresem mecenasa, przyjaciela i współpracownika
Piotra Kochanowskiego, Jana Tęczyńskiego. Interesy firmy zmuszały ich do szukania
nowych protektorów dla ukazującej się książki. Listy skierowane do Zamoyskiego,
a potem do Lubomirskich miały charakter panegiryczny, a motywację przypisania
im tego właśnie utworu stwarzały przesłanki, które można by ująć słowami Wacława
Potockiego: „żołnierzowi – Marsowe towary” (2002: 26).

Okazało się jednak, że z trzech różnych przypisań, które towarzyszyły siedemnastowiecznym edycjom Jerozolimy, trwale zrosło się ze spolszczonym dziełem Tassa to,
które dokumentuje przyjacielską współpracę nad przekładem Piotra Kochanowskiego
z Janem Tęczyńskim.

rozdział 8
compenDium ferculorum stanisława czernieckiegO
Z rodem Lubomirskich, a ściślej ze Stanisławem Lubomirskim (wojewodą i starostą
generalnym krakowskim) oraz jego wspaniałym dworem, należy łączyć powstanie
pierwszej w języku polskim książki kucharskiej (PSB XVIII: 44). Jej autorem był
Stanisław Czerniecki – pierwszy kucharz dawnej Rzeczypospolitej, jak określa go
Wacław Walecki (2004). Sam Czerniecki uważał się za kuchmistrza Aleksandra
Michała Lubomirskiego i sekretarza Jego Królewskiej Mości (Michała Korybuta
Wiśniowieckiego) – takie tytuły wymienił w Compendium w 1682 r., z czasem zaczął
używać tytułu podstolego żytomierskiego. Książka kucharska jego autorstwa, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, ujrzała światło dzienne w krakowskiej
drukarni Jerzego i Mikołaja Schedlów (Szedlów) pod koniec XVII w. Dalsze edycje
ukazały się już w XVIII w.: w Krakowie w 1730 r. u Jakuba Matyaszkiewicza, w latach 50. u Fabiana Sebastiana Hebanowskiego oraz we Lwowie. Z wydań współczesnych warto odnotować dwie (1999, 2004) faksymilowe edycje Compendium w serii
„Biblioteka Tradycji Literackich” i w opracowaniu W. Waleckiego oraz albumowe
wydania w 2009 i 2010 r. w serii „Monumenta Poloniae Culinaria” przygotowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie w opracowaniu Jarosława Dumanowskiego
i Magdaleny Spychaj. Wszyscy wydawcy przedrukowywali utwór dedykacyjny
towarzyszący Compendium, skierowany przez Stanisława Czernieckiego do Heleny
Tekli z Ossolińskich Lubomirskiej, wdowy po Aleksandrze Michale, która w 1682 r.
przebywała już w klasztorze karmelitanek bosych. Otwierająca przypisanie formuła
adresowo-salutacyjna została złożona kursywą i antykwą, ponadto uhonorowaniu
adresatki dedykacji służyły wersaliki i kapitaliki. Wyróżnione zostały zwłaszcza
imiona i nazwisko księżnej, ale właśnie w nazwisku pojawił się błąd polegający
na przestawieniu śródgłosowego -i- (zob. ilustrację 13). Jeszcze jeden błąd, znowu
w nazwie własnej, wystąpił w kodzie dedykacji – zamiast Karolem jest Karorem
(zob. ilustrację 14). Te literówki w nazwisku adresatki dedykacji oraz w imieniu jej
syna nie najlepiej świadczą o pracy zespołu wydającego Compendium. Dopiero Jakub
Matyaszkiewicz poprawił błędne wersje nazwiska i imienia, są to jedyne zmiany
wprowadzone przez tego drukarza. Więcej interesujących innowacji pojawiło się
w edycji Hebanowskiego z 1753 r.
Korpus przypisania w pierwszym wydaniu Compendium został złożony antykwą,
bez wyróżniania łacińskich zapożyczeń – cytatów, zresztą dość nielicznych. Nazwy

166

Część trzecia. Habent sua fata … dedicationes

własne takie jak tytuł Compendium ferculorum, osobowe i miejscowe oraz dwa inne
rzeczowniki uznane przez nadawcę dedykacji za ważne (poseł i ekonomika) utrwalono
za pomocą kapitalików i wersalików.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

IASNIE OSWIECONEY
NA OSSOLINIE XIĘZNIE,
JEY MOSCI PANIEY
HELENIE THEKLI,
LVBOMRISKIEY,
woIewodzIney k rakowskIey,
Sandomirſkiey,
Zatorſkiey,
Niepołomſkiey,
Lubaczowſkiey,
Ryckiey,
&c.
STAROSCINEY;
A
NA BOATORYNIE Y KONOTOPIE
PANIEY LENNEY,
Paniey y Dobrodzieyce ſwoiey Wielce Mćiwey.

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

IZ ieſzcze dotąd naſzym ięzykiem Polſkim,
tak potrzebney rzeczy,
żaden przedemną niechćiał pokażać Swiatu,
odważyłem ſię Ia,
abym pod Protekcyą W.X.M. Paniey moiey y Dobrodźieyki Wielce Mćiwey przy
nieudolnośći moiey,
vczyniwſzy compendIum fercuLorum,
abo Zebranie Potraw,
Polſkiemu prezentował Swiatu.
Animuie Impreże moię oſobliwa przy millionach Dobrodzieyſtw odebranych od
W.X.M. Paniey moiey y Dobrodźieyki Wielce Mćiwey,
łaſka,
więkſzego bowiem niepotrzebuie ta licha moia praca,
ani mieć chce ſplendoru,
iako kiedy od W.X.M. Paniey y Dobrodźieyki moiey Wielce Mćiwey przyięta
będźie,
wiedząc dobrze że ſię W.X.M. w tym naturaliter kochać raczyſz y z ſwoich
S Pamięći Przodkow.
Swieżo pamiętna po dźiś dźień w Niemieckich y Włoſkich Kraiach,
nigdy nieporownana y wielkiego podźiwienia godna S. pamięći Xiążęćia I.M.
Ierzego na ossoLInIe,
Wielkiego Kanclerza Koronnego,

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
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Ilustr. 13. Pierwsza strona dedykacji Stanisława Czernieckiego w Compendium ferculorum
z roku 1682, sygn. BJ 50902 I.
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Ilustr. 14. Ostatnia strona dedykacji w Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego.
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(35) a Naymilſzego rodzIca W.X.M. do Stolice Apoſtolſkiey y Namieſtnika Chryſtuſowego vrbana VIII. Legacya,
(36) ktora wſzytkiemu Zachodniemu Pańſtwu,
(37) wielkiem będąc podźiwieniem,
(38) ogłośiła w rozum nieprzebranego pana,
(39) iako y Splendor Dworu,
(40) niemniey y apparament Stołu I.M. że Xiążęta y Panowie Rzymſcy vwiedzieni
ćiekawośćią na ſame tylko obfitych Potraw dźiwowiſko przychodźili;
(41) a widząc więcey niż ſłyſzeli,
(42) zdumiawſzy ſię odchodźili.
(43) Szczodrobliwośći także nad wſzytkiemi potrzebnemi do vkontentowania każdego
napatrzyć ſię niemogli,
(44) takdalece,
(45) że ieden z Xiążąt Rzymſkich rzekł:
(46) Dźiś r zym ſzczęśliwy,
(47) maiąc takiego posła,
(48) ktory ſwoią bytnośćią wſzytko Pańſtwo Rzymſkie ozdobił.
(49) Nayduie ſię tenże Heroiczny Animuſz w W.X.M. Paniey moiey y Dobrodźieyki
Wielce Mćiwey,
(50) ktorego nie ieſt moie wyliczać intentum;
(51) To tylko namienię,
(52) że W.X.M. ſwoią Panſką ſzczodrobliwośćią,
(53) y dobrodzieyſtwy,
(54) opatrować raczyſz,
(55) wiele Swiętych Kośćiołow,
(56) potrzebnych oboiey płći Klaſztorow,
(57) ubogich nie tylko po ulicach,
(58) ale prawie po wſzytkich ratuiąc Szpitalach,
(59) co lepiey zamilczeć,
(60) niż wyliczać,
(61) bo to ſamemu wiadomo Panu bogv:
(62) Dożor zaś y pilność oekonomIkI,
(63) każdy przyznać muśi,
(64) że W.X.M. ieſt przeżorna y oſtrożna.
(65) Więc że y ta licha moia praca,
(66) śćiąga ſię do oekonomIkI,
(67) ktorey w Domu W.X.M. Paniey y Dobrodźieyki moiey Wielce Mćiwey,
(68) przez Lat trzydźieśći y dwie doſzedſzy experyencyey,
(69) onę pod nogi W.X.M. Paniey y Dobrodźieyki moiey Wielce Mćiwey oddawąm,
(70) Pana boga gorąco proſząc,
(71) żeby Iaśnie Oświeconego Xiążęćia I.M.P. ALEXANDRA MICHALA HrabIę
na Wiśniczu y Iarosławiu z W.X.M. z Xiążęćiem I. Mćią młodym Iozefem k arorem,
(72) długoletnie w dobrym zdrowiu przy fortunnych ſucceſſach chować raczył,
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(73) fiat,
(74) fiat,
(75) Amen.
(76) W.X.M, Paniey y Dobrodźieyki moiey wielce Mćiwey
(77) Nayńizßy sługa.
(78) STANISŁAW CZERNIECKI.

Przypisanie tworzy ramę wydawniczą pierwszej w języku polskim książki kucharskiej. Do obudowy dzieła należy też stemmat (pod wyobrażeniem herbu Topór
umieszczono liczący sześć wersów wiersz na herb), wypowiedź Do Czytelnika oraz
na końcu książki ośmiostronicowe Zebranie rozdziałów i Regestr alfabetyczny: Dla
snadniejszego znalezienia Rzeczy, i Potraw Mięśnych, Rybnych; Mlecznych. Warto też wspomnieć o przemyślanej kompozycji dzieła. Po Memoryjale generalnym
albo Ogólnej pamięci przygotowania na bankiet (6 stron) zamieszczono Instrukcyję
o Kuchmistrzu (również liczącą 6 stron), po czym mamy trzy rozdziały zawierające
po sto przepisów na potrawy mięsne, rybne i mleczne. Do każdego rozdziału należy
uzupełnienie (additament), a jego zwieńczeniem jest tzw. sekret kuchmistrzowski,
czyli przepisy szczególnie przez autora cenione, w których zdradzał tajniki swego
kunsztu (Dumanowski 2010: 52).
Utwór dedykacyjny jest utrzymany w konwencji przemowy epideiktycznej podporządkowanej jednemu celowi: pochwale adresatki przypisania. Chwali się (lub
gani) ludzi:
a) odnośnie do okoliczności, które zaistniały przed nimi;
b) z uwagi na okoliczności, które zaszły (zachodzą) podczas ich życia;
c) odnośnie do okoliczności, które dopiero nastąpią (Kwintylian, za: Lausberg 2002:
137–139).
W laudacji adresatki utworu dedykacyjnego bierze się pod uwagę dwa aspekty:
pochodzenie (a; wiersze 31–48) oraz treść prac, tj. całość czynów (b; wiersze 49–64).
Równocześnie podkreśla się oczekiwania, nadzieje żywione wobec odbiorcy przypisania (c), które sprowadzają się do protekcyi. Toposom powierzenia dzieła możnej
protektorce, odwołania się do zalet i cnót jej samej oraz przodków (ojca) towarzyszy
topos prezentacji utworu jako lichej, ale potrzebnej pracy.
Korpus dedykacji ma charakter przemowy z właściwą jej formą podawczą monologu retorycznego. Do zorganizowania i uporządkowania tej materii językowej
posłużyły cztery znaki przestankowe, tj. przecinek (odpowiada antykwie tekstowej),
kropka oraz – zaledwie dwukrotnie – średnik i dwukropek. Wszystkie te znaki interpunkcyjne stanowią ważne narzędzie retoryczne, umożliwiają podział wypowiedzi
na segmenty odpowiadające rytmice lektury i potencjałowi treściowemu tekstu.
Warto zauważyć, że w „klauzulach” tych odcinków występują składniki, na których
ogniskuje się uwaga najpierw nadawcy, a za nim także odbiorcy wypowiedzi. Są to
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swego rodzaju słowa klucze, markery określonych porcji sensu. Najczęściej na końcu
segmentów zwieńczonych znakami przestankowymi pojawiają się grupy nominalne – jednoczłonowe, na przykład Światu, Ja, łaska, splendoru lub rozbudowane,
na przykład naszym językiem Polskim, licha moja praca, wszytkiemu Zachodniemu
Państwu, ale także grupy werbalne i przyimkowe, sporadycznie przysłówkowe (tak
dalece) oraz przymiotnikowe (przezorna i ostrożna). Tworzą one układy dwójkowe
(Kościołów – Klasztorów, po ulicach – po […] Szpitalach), a nawet czwórkowe (przychodzili – słyszeli – odchodzili – nie mogli). Antycypacyjnemu szykowi składników
odpowiada umiejętnie zastosowana hypozeugma, która może też służyć temu, by
przeciwstawić lichą pracę zbytecznemu splendorowi.
Jak już wspomniałam, wszyscy późniejsi wydawcy Compendium respektowali
decyzję Czernieckiego przypisania dzieła księżnej Lubomirskiej i przedrukowywali
dedykację. Pewne zmiany wprowadził Fabian Sebastian Hebanowski w 1753 r. Złożył
korpus dedykacji kursywą, antykwa zaś (często w połączeniu z majuskułą) pełniła
funkcję grzecznościową; poza tym niekonsekwentnie stosowana służyła wyróżnieniu
zapożyczeń łacińskich, zarówno makaronizmów (naturaliter, intentum, fiat), jak i latynizmu (Oekonomiki). Antykwą został też utrwalony tytuł Compendium ferculorum
[…] Zebranie Potraw. O ile zmiany w kroju i stopniu pisma zaproponowane przez
Hebanowskiego należy uznać za uzasadnione, o tyle trudno zrozumieć wprowadzone
przez niego zmiany w przestankowaniu (nieliczne). W wierszach 55 i 60 zabrakło
przecinków, za to pojawił się przecinek w wierszu 40, zamykając wtrącenie uwiedzeni
ciekawością. Wreszcie w wierszu 42 przecinek zastąpił kropkę.
Stanisław Czerniecki zasłynął jako autor dwóch innych dzieł. Oto ich rozbudowane tytuły1:
Dwór Wspaniałość, Powaga, i Rządy Jaśnie Oświeconego Książęcia J.M. Państwa
Rzymskiego, Świętej Pamięci Jaśnie Wielmożnego, Jego Mości Pana, Stanisława
Hrabi na Wiśniczu i Jarosławiu, Lubomirskiego, Wojewody Krakowskiego, Generała
Małej Polski, Krakowskiego, Białocerkiewskiego, Zatorskiego, Niepołomskiego,
Spiskiego, et cet. Starosty. Chwalebnego Zwycięzcę, Nad Osmanem Cesarzem
Tureckim, z siedmiąkroć sto Tysięcy Wojsk, pod Hocimem, W Roku Pańskim, 1621.
dnia 10. Octobr. A na wieczną Pamięć, Przez Stanisława Czernieckiego, Podstolego
Żytomirskiego, Światu Pokazany. Roku 1697

oraz
Stół Obojętny To jest Pański A oraz i Chudopacholski, Abo Sposób gotowania
rozmaitych potraw według rozmaitości smaku i upodobania, tak względem bogatych,
jako też ubogich Traktamentów: Przez Urodzonego Stanisława Czernieckiego J.K.

1

Stosuję pisownię wielkich liter i interpunkcję zgodne z oryginalnymi tytułami.
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Mości Sekretarza. A Jaśnie Wielmożnego Aleksandra Michała Lubomirskiego
Wojewody Krakowskiego Kuchmistrza, Napisany, A dziś Pomnożony2.

Warto zwrócić uwagę na to ostatnie dzieło. Według Estreichera (BP XIV: 567) Stół
jest odrębnym dziełem Stanisława Czernieckiego (brak odesłania do Compendium,
podobnie Walecki 2004: 121), Bibliografia rejestruje edycje siedemnastowieczne, od
wileńskiej z 1744 r. Stół po trzech wydaniach w Wilnie (dalsze: 1775, 1782) wyszedł
dwukrotnie w Sandomierzu w 1784 r. i następnie znów w Wilnie w 1788 r. Natomiast J. Dumanowski dostrzegł ścisły związek między Compendium a Stołem. Jego
zdaniem w 1744 r. doszło wyłącznie do zmiany tytułu, uznał jednak tę zmianę za
znaczącą – oto
[…] książka kucharska napisana przez kuchmistrza polskiego magnata z XVII wieku
stała się w następnym stuleciu dziełem przeznaczonym dla znacznie szerszej publiki
(Dumanowski 2010: 52).

Rzeczywiście Stołowi nie towarzyszy żadna dedykacja, a zawartość treściowa, zestaw
przepisów odpowiada stanowi z 1682 r. z niewielkimi zmianami: na przykład brak
przepisu LXXIII w rozdziale drugim Czeczuga żółto po węgiersku i tzw. sekretu
trzeciego, wieńczącego additament III w rozdziale trzecim. Niestety, siedemnastowieczne wydania Stołu nie są znane, mamy dostęp jedynie do edycji z XVIII stulecia, kiedy ukazywały się kolejne wydania Compendium z dedykacją skierowaną
do księżnej Lubomirskiej. A może Czerniecki przygotował dwie wersje książki kucharskiej? Jedną z nich przypisał żonie swojego protektora, nie mając pewności, czy
jego praca spotka się z przychylnym odbiorem. Popularność Compendium mogła
ośmielić Czernieckiego tak, że zdecydował się wydać pierwszą w języku polskim
książkę kucharską już bez dedykacji, a więc bez włączenia odbiorcy prymarnego
w proces recepcji dzieła.

2

Według wydania sandomierskiego 1784, sygn. BJ 51299 I. Egzemplarz pierwszego wydania
wileńskiego 1744 (sygn. BJ 52181 I) jest pozbawiony karty tytułowej oraz części rejestru.

zakończenie

Tym, co zwraca uwagę dzisiejszego odbiorcy szesnasto- i siedemnastowiecznych utworów dedykacyjnych, jest ukształtowanie graficzno-typograficzne dedykacji, czcionka,
inna z reguły niż ta, którą złożono tekst dzieła. W trzecim rozdziale niniejszego studium
zauważyłam, że zmiany parametrów czcionki, stopnia i kroju pisma odgrywają ważną
rolę w kompozycji wypowiedzi, w jej wyrazie artystycznym i znaczeniowym. Każda
taka zmiana jest relewantna w procesie komunikacji tekstowej, wydobywa określone
warstwy czy pokłady komunikatu. Pozwala odróżnić tekst wprowadzający, zwany też
paratekstem i elementy ramy wydawniczej dzieła od tekstu głównego. Zatem zmiana
parametrów czcionki połączona z informacją zawartą w nagłówku i żywej paginie
umożliwia identyfikację dodatkowych cząstek konstrukcyjnych dzieła (Skwarczyńska
1954 I: 452) i wskazuje na funkcje pełnione przez owe cząstki w procesie odbioru.
Jednak czcionka o różnej wielkości i kształcie występuje również w samym utworze
dedykacyjnym. Zgodnie z zasadą wywiedzioną jeszcze ze starożytności teksty w języku łacińskim utrwalano „łacinką”, tj. antykwą lub kursywą, zaś teksty w językach
narodowych – czcionkami gotyckimi. Zastosowanie tej reguły w praktyce pozwoliło
na wyróżnienie na tle tekstu złożonego na przykład szwabachą wyrazów, zwrotów,
wyrażeń, wreszcie całych konstrukcji składniowych, przejętych z łaciny w postaci
zapożyczeń – cytatów. Wtręty leksykalno-frazeologiczne stosowane w oryginalnej postaci morfologicznej i syntaktycznej (Dubisz 2002: 229), niezaadaptowane do polskiego
systemu językowego starano się utrwalać czcionką zarezerwowaną właśnie dla języka
łacińskiego. W taki sposób były składane również cytaty pochodzące z dzieł łacińskich,
należące do zaplecza erudycyjnego kościelnego i świeckiego, wiążące się z doświadczeniem lekturowym ówczesnego użytkownika książki, uczestnika życia kulturalnego.
Źródła owych cytatów mogły być podawane, rozszyfrowywane w marginaliach, glosach
umieszczanych na zewnętrznych marginesach stron, utrwalanych mniejszą niż tekst
główny czcionką komentarzową. Jest to kolejna ważna funkcja, jaką pełniła zmiana
(tu: głównie wielkości, stopnia) czcionki. Dzięki niej nadawca odróżniał tekst poboczny
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od tekstu głównego. Zwracałam już uwagę na to, że w utworach dedykacyjnych glosy
marginalne odpowiadały dzisiejszym przypisom bibliograficznym, nie wszyscy nadawcy przypisań decydowali się zresztą na ich wprowadzenie. Trzeba też odnotować fakt,
że w innych typach tekstów marginalia występowały częściej i pełniły różne funkcje.
Tworzyły plan czy konspekt wypowiedzi, służyły porządkowaniu i hierarchizowaniu
informacji wprowadzonych w tekście głównym, objaśnianiu, streszczaniu i uzupełnianiu
określonych fragmentów tekstu głównego. Chętnie i często stosował tę formę porozumienia z potencjalnym czytelnikiem Adam Gdacjusz. Przyjętą przez kluczborskiego
kaznodzieję strategię nadawczo-odbiorczą należy ocenić pozytywnie, wiązała się bowiem
z postawą szacunku wobec odbiorcy:
System przypisów stosowany przez Gdacjusza […] sytuował poszczególne fragmenty
tekstu w szerszym kontekście, umożliwiając odbiorcom dalsze, pogłębione studia nad
Słowem Bożym, a adwersarzom możliwość sprawdzenia „uczciwości filologiczno-retorycznej” autora. Tak ukształtowane marginalia spełniały więc funkcje czegoś
w rodzaju dzisiejszego aparatu krytycznego, charakterystycznego dla prac naukowych
(Kaczmarzyk 2003: 98–99).

Powróćmy jednak do utworów dedykacyjnych. W pierwszym rozdziale niniejszego opracowania zwróciłam uwagę na to, że przypisania, zwłaszcza ich formuły
terminalne, wchłaniały różnorodne grzecznościowe akty mowy, jak pozdrowienie,
zalecenie służb, powierzenie się łasce, życzenie „wszego dobrego”, prośbę o przyjęcie dzieła i o roztoczenie opieki nad nim oraz nad jego twórcą. Akty te odgrywały
ważną rolę w procesie porozumienia nadawcy dedykacji z odbiorcą (prymarnym),
sygnalizowały rodzaj relacji społecznych i towarzyskich między nimi. Zmiany kroju
i stopnia pisma właśnie w formułach terminalnych, ale i w formułach dookreślających
odbiorcę prymarnego w korpusie dedykacji służyły wyróżnieniu i uhonorowaniu
adresata. Tę kolejną ważną funkcję związaną ze zmianą parametrów czcionki określam mianem funkcji grzecznościowej i uznaję za składnik staropolskich zachowań
etykietalnych (por. Wojtak 1992, 1999; Cybulski 2003). Dedykacje tworzące paratekst
dawnej książki, utrzymane w konwencji listu bądź przemowy, oraz współczesne
inskrypcje dedykacyjne zarówno drukowane, jak i odręczne, zaliczyła Małgorzata
Marcjanik (2007: 152, 2009: 129) do aktów językowej grzeczności.
Dzisiejsze dedykacje drukowane są „krótkie, treściwe i poświęcone zwykle pamięci
bliskich” lub „wyrazem czci wobec osób czy instytucji” (EWOK: 507). Umieszcza
się je zwykle na stronie przedtytułowej lub na pierwszej stronie po karcie tytułowej
w jej dolnej prawej części, a składa kursywą imitującą pismo odręczne, co odpowiada osobistemu charakterowi dedykacji. W takim zwyczaju odróżniania za pomocą
czcionki dedykacji (jako tekstu wprowadzającego, paratekstu) od tekstu głównego
dzieła widzę kontynuację tego, co zostało zapoczątkowane przed wiekami i zrealizowane w dawnej książce.
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Uwagę współczesnego odbiorcy szesnasto- i siedemnastowiecznych przypisań przyciąga również interpunkcja – przede wszystkim z powodu odmiennej zasady rządzącej
użyciem znaków przestankowych. Znaki te służyły porządkowaniu materii tekstowej
i odpowiedniemu gospodarowaniu nią dzięki temu, że wprowadzały pewne działy –
nie tyle syntaktyczno-logiczne (do nich jest przyzwyczajony dzisiejszy odbiorca), ile
retoryczno-intonacyjne, uwzględniające potencjał treściowy przekazu i rytmikę lektury.
O podziale tekstu na odcinki sygnalizowane przez odpowiednie znaki przestankowe
decydowały zatem z jednej strony względy znaczeniowe (rozczłonkowanie treściowe),
z drugiej – względy akustyczno-audytywne (rozczłonkowanie intonacyjne). Działy
sygnalizowały odbiorcy przypisań, jak powinien rozumieć tekst i w jaki sposób mógłby
go wygłosić. Każdy podział tekstu pisanego (a w wypadku dedykacji raczej zapisanego)
na segmenty z interpunkcją odwzorowującą granice członów wiąże się z działaniem
nadawcy w/na tekście, z działaniem podporządkowanym dobru odbiorcy. Ów podział
uznałam za ważną operację tekstotwórczą, która organizuje proces nadawania i odbioru. Zmiana polegająca na uwspółcześnieniu interpunkcji wiąże się z określonymi
działaniami na strukturze tekstu, z przekształceniami w samej technice i sposobie
formułowania wypowiedzi, z ingerencją w zamysł komunikacyjny nadawcy.
Każdy ze znaków interpunkcyjnych stanowił ważne narzędzie retoryczne, nadawca podporządkowywał użycie owych znaków swoim celom i intencjom komunikacyjnym. Jednak szczególnie uprzywilejowany pod tym względem był dwukropek. Można go chyba uznać za najbardziej charakterystyczny znak interpunkcji
retoryczno-intonacyjnej. Jego podstawowa funkcja polegała na spajaniu członów
okresu retorycznego, na wydobywaniu ich jedności semantycznej i intonacyjnej.
Dwukropek odsyłał równocześnie w przód i w tył po linii tekstu, łączył przekazywane w protasis i apodosis porcje sensu. Sygnalizował granicę treściowo-syntaktyczną między przytoczeniem a wypowiedzią wprowadzającą, przejście od ogólnie
zapowiedzianego tematu, wątku myślowego do jego rozwinięcia, także w postaci
uszczegółowienia, wyliczenia i uzasadnienia. Segment pojawiający się po dwukropku
mógł stanowić podsumowanie uwag i przemyśleń realizowanych w tekście poprzedzającym. Wreszcie dwukropek wydobywał antytetyczny charakter sąsiadujących
z sobą segmentów. Takie były podstawowe (meta)tekstowe funkcje dwukropka. Znak
ten mógł też pełnić funkcje poboczne, na przykład występował jako ekwiwalent
pytajnika i często sygnalizował wyrazy skrócone. Analiza przekształceń, jakim
podlegały zasób znaków przestankowych oraz sposób ich użycia na przykładzie
tekstów przypisań XVI i XVII w., wykazała, że największe zmiany funkcjonalne
wiązały się właśnie z dwukropkiem. Dwukropek, jeden z trzech podstawowych
znaków retorycznych, znak polifunkcyjny, stopniowo, już od XVII w. tracił swoje
znaczenie i rangę. Pokazałam to na przykładzie zwłaszcza wiersza dedykacyjnego,
który towarzyszył pierwszej polskiej epopei narodowej (Grzeszczuk 1967: 3), tj.
Gofredowi abo Jerozolimie wyzwolonej.
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Współcześnie dwukropek
[…] należy do znaków utrzymujących w systemie interpunkcyjnym odrębną pozycję
dzięki dwóm funkcjom: jako graficzny wskaźnik zapowiadanego przytoczenia lub
cytatu oraz jako znak wprowadzający sygnalizowane wcześniej wyliczenie (lub pojedynczy człon) (Łuczyński 1999: 158).

Interpunkcję uznawano za znamienną cechę subkodu pisanego, tekstu utrwalonego
na nośniku papierowym. Tymczasem w użyciu znaków przestankowych zgodnie
z zasadą retoryczno-intonacyjną można dostrzec swego rodzaju instrukcje, które
dotyczą stosownego, odpowiadającego danej sytuacji komunikacyjnej wygłoszenia
tekstu. Z kolei dawna grafia nie musi być rozpatrywana tylko poprzez swój związek
z fonetyką, jako jej mniej lub bardziej wierne odwzorowanie1. Grafia to także (a może
przede wszystkim) określony sposób utrwalenia tekstu, jego kształt służący temu, by
przez odwołanie się do wyobraźni odbiorcy pozyskać go i wzruszyć, a także nawiązać
z nim swoisty (bo zapośredniczony) kontakt i dialog.
Gdy przystępowałam do badań materiałowych, sądziłam, że dedykacja średniopolska jest gatunkiem wysoce skonwencjonalizowanym, że poszczególne realizacje
tekstowe powielają jedynie obowiązujący wzorzec, co najwyżej z niewielkimi odstępstwami. Analiza kształtu graficzno-typograficznego przypisań, a także sposobów
rozczłonkowania tekstu dedykacji na segmenty z interpunkcją sygnalizującą granice
członów wykazała, że było to podejście błędne. Każda z dedykacji XVI i XVII w.
stanowi odrębny, oryginalny artefakt, dlatego dokonanie syntezy, przedstawienie
całościowej charakterystyki tej formy wypowiedzi będzie możliwe po przeprowadzeniu analiz cząstkowych, uwzględniających dedykacje jednego twórcy (autora
dzieła, tłumacza, drukarza, wydawcy, niekiedy te funkcje nakładały się na siebie),
przypisania towarzyszące utworom wydawanym w tej samej oficynie, a także obudowujące dzieła, które reprezentują określony gatunek piśmienniczy (por. Härmä 2010
i jego wprowadzenie do analizy dedykacji we francuskim piśmiennictwie naukowym
1560–1777).

1

Alicja Pihan-Kijasowa, omawiając piśmiennictwo dotyczące grafii i fonetyki średniopolskiej
po ukazaniu się drugiego tomu Historii języka polskiego Z. Klemensiewicza, odnotowała
brak „jednoznacznego podziału na prace nastawione wyłącznie na grafię bądź wyłącznie
na fonetykę. […] Opracowania wychodzące od grafii i na niej w głównej mierze skupione
na ogół w tle mają zjawiska fonetyczne czy też wręcz prowadzą do wniosków natury
fonetycznej” (2010: 132).
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On dedicatiOns in 16th and 17th c. pOlish
prints (spelling and interpunctiOn)
summary

The present work discusses graphical, typographical and interpunctional components
of dedications in old books. It begins with genological considerations which focus
on two aspects. The first aspect, or direction, was set by observations related to the
places which were particularly privileged in the space of old books, the heading and
the running header. It is there that the information necessary to identify the given
form of utterance was located, and it is those places that attracted and steered the
attention of the reader. Most commonly, two (genre) names were placed there by the
creators of the book: list dedykacyjny (‘dedicatory letter’), and prze(d)mowa (‘preface’) – two names which, studies have revealed, determined the internal composition, structure of the dedication. Dedicatory works followed a convention growing
out from epistolographic and oratory theory and practice. Primarily, the expressions
which surrounded the dedicatory work adhered to the principles of composition of
letters. They constituted a platform for understanding between the sender and the
receiver, and pointed to the kind of (social, societal) connections between them. The
body of the dedication, on the other hand, assumed the shape of a speech directed at
both the primary and the virtual receiver. It was here that the intelectual and emotional agreement reached between the author of the dedication and its receiver in the
initial parts of the work, was continued and expanded. Two important functions of
dedication were carried out in this part: to gain the reader’s favour and to present
and recommend the work.
The other aspect of our considerations is related to a dictionary query. I searched
for equivalents of the word dedykacja (‘dedication’) in 16th and 17th c. lexicons. Four
deverbal nouns have been distinguished: poświącanie/poświęcenie (‘sacrifice’), ofia-
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rowanie (‘offering’), przywłaszczenie (‘appropriation’), and przypisanie (‘attribution’),
and then, their functioning in texts has been tracked. Also the verbs they stem from
have been taken into account. My own examples have been supplemented with documentation collected from Słownik polszczyzny XVI wieku (‘Dictionary of 16th c. Polish’).
The linguistic units listed here can be divided into two groups. The first group contains the verbs poświącać, poświęcić, ofiarować (‘to dedicate, to sacrifice’), and the
corresponding nouns. They serve to introduce the decision of transmitting the work
to someone, into the sacred, religious space. The second group is represented by the
verbs przywłaszczyć (‘to appropriate’) and przypisać (‘to attribute’), together with the
nouns formed from them. Although part of the secular code, they were “ennobled” in
a specific way through amplification. Actus dedicandi is the action (sacrifice, offering, appropriation, or attribution) while dedication, as a form of expression, focuses
on this particular act. However, simultaneously superimposed on its performation is
the sender’s will and decision to inform about this fact and to record it in the form
of a text.
In the second part of the current work, the characteristics of the graphical and
typographical shape of dedication is analyzed together with their interpunction. The
third chapter demonstrates that modification of the parameters of the font, its size
and face, play an important role in the composition of a dedication, in its artistic and
semantic expression. Each such change is relevant to the process of textual communication, it extracts specific layers or strata of the statement. It makes it possible to
distinguish the introductory text – known also under the name of paratext (including,
among others, dedications) – from the body text. But various font sizes and faces
occurred also in the dedicatory work itself. Such alterations were employed in closing formulas and in body text formulas indicating the primary receiver, in order to
distinguish and honour the addressee. I consider them to be a significant part of Old
Polish ceremonial behaviour. Finally, the change of font (here: mainly of size and
face) made it possible to highlight words, expressions, idioms, and entire sentences
taken from Latin as loans or quotes, against blackletter text, which was typical for
the national language. These parts were recorded in fonts reserved for Latin, i.e.
antiqua and italics. So were also set quotations from Latin works, which belonged to
ecclesiastic and secular erudition, and related to the reading experience of the user
of the book and participant in the cultural life. The sources of those quotations could
be given in marginalia, i.e. glosses set in the commentary font, smaller than the one
used in the body text. This is another important function carried out by the change
of font (here: mainly of size), as it allowed the receiver to distinguish the side from
the body text. In dedicatory works, marginal glosses were not abundant; they were
the counterpart of modern bibliographical notes. Adam Gdacjusz often willingly
used this form of communication with the potential reader in his sermons (and the
accompanying notes), and treatises. The fourth chapter deals with interpunction in 16th
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and 17th c. dedications. Use of punctuation marks followed the rhetoric-intonational
rule, and signaled sections which allowed for the rhythmics of the lecture and the
potential of its contents, “prompted” the receiver how to deliver and understand the
text. Each mark can be assigned specific functions which assisted in the creation
of the utterance. Two 16th c. interpretations of the rules of punctuation have been
adduced while determining these functions: Aldus Manutius’s Ortographiae ratio
with Interpungendi ratio, and B. Optát, P. Gzell and V. Philomathes’s Czech grammar with a commentary by Jan Blahoslav. The fifth chapter summarizes this stage
of considerations. I have come to the conclusion that the change of font parameters
in the text, and division of the text into segments with punctuation that reflects the
borders between sections, are important operations in the process of creation of text,
which organize the procedure of sending and receiving.
The last chapter presents various, sometimes quite dramatic histories of dedications.
Investigated are dedications which accompanied three works, representing applied
literature (B. Groicki’s Artykuły prawa majdeburskiego ‘Articles of the Magdeburg
rights’, and S. Czerniecki’s Compendium ferculorum), and arts (T. Tasso’s Jerusalem
Delivered in P. Kochanowski’s translation). Ł. Andrysowic’s dedication was only
an element of the publishing frame of Groicki’s work in the 16th c. Later publishers,
starting with M. Jędrzejowczyk, omitted the dedication, considering the anonymous
Przedmowa do Czytelnika ‘Preface to the reader’ to be a better introduction to the
issues of municipal law. Likewise, 17th c. publishers of Jerusalem attached to it their
own dedications, thus disrespecting Kochanowski’s decision to offer the polonized
poem to Jan Tęczyński. The first Polish cooking book, on the other hand, was reprinted together with its author’s dedication to princess Lubomirska. On the example
of dedications accompanying Articles, Jerusalem, and Compendium, I have discussed
the changes and transformations of the stock and usage of punctuation marks.
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O dedykacjach w drukach polskich
XVI i XVII w.
(grafia i interpunkcja)

Kinga Tutak

Choć przedstawiona do recenzji rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, przede
wszystkim sytuuje się na obszarze językoznawstwa, dokładniej – na obszarze takich jego
subdyscyplin jak historia języka i jej pogranicze w postaci filologii staropolskiej [...],
a także lingwistyka tekstu i genologia lingwistyczna (ze względu na sposób ujęcia tego
przedmiotu badań). [...]
Rozprawa Kingi Tutak bezwzględnie zasługuje na opublikowanie. Przesądzają o tym
takie jej aspekty (stanowiące o jej bezspornej wielkiej wartości), jak:
1) Wybór tematu. [...]
2) Solidne podstawy źródłowo-materiałowe rozprawy. [...]
3) Szerokie tło kulturowe, historycznoliterackie i bibliologiczne opisów, analiz i interpretacji lingwistycznych.
4) Budząca uznanie, a dziś już wyjątkowa (nawet wśród historyków języka polskiego)
orientacja autorki w problematyce dawnego pisma. [...]
5) Budzące uznanie zaplecze erudycyjne rozprawy, którego wyrazem jest choćby
imponujący wykaz multidyscyplinarnej literatury przedmiotu, obejmujący łącznie
prawie 250 pozycji. [...] Tak rozległy zestaw bibliograficzny gwarantuje solidne
osadzenie rozprawy w interdyscyplinarnej problematyce humanistycznej.
6) Gruntowność, wielostronność i precyzja opisu, analizy i interpretacji (autorka
przedstawiła szczegółową charakterystykę genologiczną dedykacji (listu dedykacyjnego, przedmowy dedykacyjnej), omówiła genezę i semantykę leksemu dedykacyja i innych szesnasto- i siedemnastowiecznych nazw dedicationis, jak
poświącanie, poświęcenie, ofiarowanie, przywłaszczenie i przypisanie, wnikliwie
zanalizowała i zinterpretowała grafię i interpunkcję dedykacji jako przejawów
tekstotwórczych operacji nadawcy, wreszcie szczegółowo zaprezentowała (też
w płaszczyźnie diachronicznej – w kolejnych wydaniach uwzględnionych dzieł)
dedykacje towarzyszące trzem ważnym z różnych względów (kulturowych, historycznoliterackich, historycznojęzykowych itd.) tekstom: Artykułom prawa majdeburskiego Bartłomieja Groickiego, Gofredowi Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego i pierwszej polskiej książce kucharskiej – Compendium ferculorum
Stanisława Czernieckiego).
7) Wreszcie, jako skutek wyżej wyliczonych walorów, ważne i interesujące wyniki
naukowe.
8) Na koniec językowo-stylistyczny kształt rozprawy, czyli – innymi słowy – zalety
stylu autorki, która pisze sprawnie, poprawnie, atrakcyjnie i zajmująco (co już dziś,
zwłaszcza w pokoleniu autorki, bardzo rzadkie) [...].

O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w.

Tom 16

(z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Walczaka)

ISBN 978-83-7638-337-8

www.akademicka.pl

9 788 376 38 337 8

Uniwersytet Jagielloński
WydziałPolonistyki

