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Gorzkie żale – skarb języka polskiego okresu baroku 

Streszczenie 

W artykule omówione zostały okoliczności powstania Gorzkich żalów, roz-

powszechnienia się nabożeństwa w Polsce i wśród Polaków poza Polską, wybrane cechy 

ich języka (m.in. niektóre archaiczne końcówki fleksyjne, charakterystyczne konstrukcje 

składniowe czy archaizmy leksykalne i semantyczne) oraz problemy związane z moder-

nizacją tekstu tego nabożeństwa. Konieczność modernizacji tekstu Gorzkich żalów 

powstała tak z powodu ewolucji polskiego systemu językowego jak i ze względu na 

zmiany w kulturze i życiu religijnym. Ponieważ w swej podstawowej wersji artykuł 

powstał z myślą o zbiorowej pracy Amargas lamentaciones. Un tesoro de la espiritualidad 

y de la cultura polaca para el Papa Francisco y el Mundo Hispano (Coordinación  

del proyecto y traducción de textos Pablo de la Fuente y Cezary Taracha, Lublin 2015) 

przeznaczonej dla odbiorców hiszpańskojęzycznych, autor pokrótce prezentuje tę książkę 

i stawia (retoryczne?) pytanie, jak w sposób przystępny i zrozumiały przedstawiać 

odbiorcy niepolskiemu tak przecież „egzotyczne” mu problemy jak m.in. ewolucja 

polszczyzny (zmiany w gramatyce, w znaczeniach wyrazów ect.).  

Słowa kluczowe: życie religijne w Polsce, historia tekstów sakralnych, język tekstów 

religijnych, ewolucja języka polskiego, archaizmy językowe  

Niniejszy artykuł ukazał się po raz pierwszy w języku hiszpańskim pt. 
Amargas lamentaciones: un tesoro de la lengua polaca de la época del barroco

1
. 

Powstał on z myślą o konkretnym odbiorcy, co wyraźnie zaznaczono w podtytule 

książki, w której się ukazał: para el Papa Francisco y el Mundo Hispano [dla 

Papieża Franciszka i Świata Hiszpańskiego]. Książka, oprócz normalnych 
w takich wydaniach, części okolicznościowej, w której znalazły się: dedykacja 
(para el Santo Padre Francisco), list Nuncjusza Apostolskiego w Polsce 

                                              
1 

Amargas lamentaciones. Un tesoro de la espiritualidad y de la cultura polaca para el Papa Francisco 

y el Mundo Hispano [Skarb duchowości i kultury polskiej dla Papieża Franciszka i Świata Hiszpań-

skiego], Coordinación del proyecto y traducción de textos Pablo de la Fuente y Cezary Taracha, 
Lublin 2015, s. 47-60. 

Język. Religia. Tożsamość 

2 (16) 2017  s. 97-112 



HENRYK DUDA 

98 

Arcybiskupa Celestyna Magliore („Soy uno más de los que ha descubierto esta 
forma de devoción. No es nada extraño ya que es típicamente polaca.”) oraz 
wstęp autorstwa Pablo de la Fuente i Cezarego Tarachy, redaktorów i tłumaczy, 
składa się z kilku tekstów wprowadzających w problematykę Gorzkich żali 
i kontekst historyczno-kulturowy. Jest w tym tomie głos historyka, teologa, 
językoznawcy, muzykologa, historyka sztuki2, są wreszcie refleksie hispanisty 
i tłumacza3. Integralną częścią książki jest tekst Gorzkich żali w przekładzie na 
język hiszpański. Do książki dołączono dwie płyty CD. Na jednej w wykonaniu 

chóru Coral Femenina de Viña del Mar z Chile otrzymujemy nabożeństwo 
w wersji tradycyjnej z tekstem w przekładzie na język hiszpański. Na drugiej to 
samo nabożeństwo we współczesnej aranżacji (w interpretacji Diany Świder, 
przy akompaniamencie Piotra Bogutyna (gitara) i zespołu muzyków z Lublina)

4
. 

Polska wersja artykułu nie różni się zasadniczo od wersji w języku 
hiszpańskim. Dodaję jedynie uzupełnienia do bibliografii oraz uzupełniam tekst 
w kilku miejscach. Spodziewam się, że artykuł może zainteresować czytelnika 
polskiego z dwu powodów: ze względu na podniesiony w tytule problem – skarb 

języka polskiego okresu baroku. Takich skarbów mamy w naszej kulturze wiele. 

Jak sądzę, zamiast narzekać, że o nich zapominamy, że taka czy inna tradycja 
zamiera

5, trzeba je po prostu przypominać. Po wtóre, pisałem ten tekst z myślą 
o odbiorcy hiszpańskojęzycznym, dla czytelnika, o którym mam bliżej 
nieokreślone wyobrażenie, ze świadomością, że tekst będzie przetłumaczony na 
język, którego nigdy nie próbowałem się nauczyć. Trzeba sobie w takich 

momentach postawić pytanie zasadnicze – po co? A potem, jeśli już podjąłem się 
tego zadania, odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, jaka wiedzę u odbiorcy 

założyć. Niech czytelnik sam oceni, czy to zadanie udało mi się wykonać. 
Przygotowując wersję do przekładu na język hiszpański, mogłem także 

uniknąć dwu pułapek językowych, które czekają na piszących po polsku o tym 

nabożeństwie. Pierwsza to zasady użycia wielkich liter. Gorzkie żale to zarówno 

                                              
2 

C. Taracha, Amargas lamentacianes. Contexto histórico: ayer y hoy (s. 19-32), A. Rybicki, Amargas 

lamentaciones desde la perspectiva de un teólogo (s. 33-46), H. Duda, Amargas lamentaciones: un 

tesoro de la lengua polaca época de la barroco (s. 47-60), A. Zoła, Estructuras tonales de Amargas 

lamentaciones y su percepción popular (s. 61-70), I. Rolska, Motivos de la Pasión de Cristo en el arte 
y en la cultura religiosa polaca (s. 71-84). 

3 
P. de la Fuente, De la amarga lamentación a la estruendosa alegria. Reflexiones de un hispanista y 

traductor (s. 85-88). 
4 

O projekcie zob. m.in. KUL: powstały „Amargas lamentaciones”, czyli Gorzkie Żale po hiszpańsku, 

http://ekai.pl/diecezje/lubelska/x90806/kul-powstaly-amargas-lamentaciones-czyli-gorzkie-zale-po-

hiszpansku/ [dostęp: 17.02.2016]; M. Jaszak, „Amargas lamentaciones”: Perełka polskiej duchowości 
i kultury w hiszpańskiej odsłonie, „Kurier Lubelski”, 4.08.2015 r., http://www.kurierlubelski.pl/artykul/ 

4866823,amargas-lamentaciones-perelka-polskiej-duchowosci-i-kultury-w-hiszpanskiej-odslonie,id,t.html 

[dostęp: 17.02.2016]. B. Gałuszka-Zych, Gorzkie żale przybywajcie, „Gość Niedzielny” XCIII, 2016, 
nr 8, s. 32-33. Do numeru dodano płytę CD z Gorzkimi żalami w wykonaniu Diany Świder. 

5 To, że coraz rzadziej uczestniczymy w Gorzkich żalach i innych nabożeństwach paraliturgicznych 
widać nie od dziś. „Nadszedł czas – zanikających, niestety, w miastach – najpiękniejszych ludowych 
nabożeństw, jak „Gorzkie żale”. J. S. Pasierb, Światło i sól, Paryż 1982, s. 171. 
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tekst, konkretna, jednostkowa modlitwa, którą identyfikujemy poprzez tytuł, jak 
i nabożeństwo. Zgodnie z polskim zwyczajem językowym nabożeństwa mają 
nazwę, nie tytuł. To rozróżnienie stało się podstawą rozstrzygnięć w zakresie 

pisowni. Stąd dalej piszę przeważnie Gorzkie żale, bo zajmuję się tekstem 
nabożeństwa, tekstem pt. Gorzkie żale6

. Oba człony nazwy mógłbym napisać 
małą literą (gorzkie żale), zgodnie z zasadami pisowni słownictwa religijnego, 
tylko wtedy gdy mówię o nazwie nabożeństwa, bo takie nazwy „zapisujemy 
zasadniczo małymi literami”, lecz i w tym wypadku zasady pisowni słownictwa 
religijnego każą użyć dużej litery w pierwszym członie, gdyż tu nazwa 
nabożeństwa występuje jako tytuł7. Oczywiście, gorzkie żale w znaczeniu 

‘pretensje, utyskiwania, narzekania’ (zob. dalej) zgodnie z zasadami pisowni 

wyrazów i wyrażeń pospolitych. W przekładzie na język hiszpański tłumacze 
i redaktorzy zastosowali konsekwentnie pisownię Amargas lamentaciones,  

co odpowiada – jak sądzę – zasadom pisowni w tym języku. Inny trudniejszy 
problem to odmiana drugiego słowa nazwy – żali czy żalów. Gen.pl. rzeczo-

wnika żal powinien mieć według wydawnictw normatywnych postać żalów8
.  

M. Bańko w Poradni językowej PWN rozstrzyga: „Gorzkie żale […] mają 
dopełniacz dwojaki: Gorzkich żali i Gorzkich żalów. Pierwsza forma jest częstsza, 
nie tylko w języku mówionym, mimo że jest fleksyjnie nieregularna. […] Moim 
zdaniem Gorzkich żali nie powinno się dyskwalifikować”9

. Dodajmy do tego,  

że forma Gorzkich żali nie jest innowacją, lecz formą historycznie dobrze 
udokumentowaną – łatwo ją znaleźć w tekstach XIX-wiecznych

10
.  

* * * 

Wielki polski poeta, autor Pana Tadeusza, polskiej epopei narodowej, 

marzył: „O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, / Żeby te księgi zbłądziły pod 
strzechy, żeby... ” (Pan Tadeusz, Epilog). Mickiewiczowski zwrot zbłądzić pod 
strzechy stał się w języku polskim idiomem, który znaczy tyle co ‘dotrzeć do 
szerokiego kręgu odbiorców, trafić do powszechnego czytelnika, odbiorcy’. 
W przypadku poetów takie marzenia rzadko się spełniają. Częściej ich dorobek 
spoczywa na bibliotecznych półkach, w solidnie wydanych i opatrzonych 

bogatymi przypisami wydaniach krytycznych. Wymownym przykładem może 
być pieśń La Varsovienne (incip. Il s’est levé, voici le jour sanglant) paryskiego 

poety Casimira Delavigne’a, którą w Polsce znamy jako Warszawiankę, a o jej 

autorze szersza publiczność nie wie zgoła nic. Zaszczytu, o którym marzył nie 

                                              
6 

R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011, s. 32, reguła 7.2. 
7 

Ibidem, s. 33-34, reguła 8.1. 
8 

Zob. np. Wieli słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2007, s. 1520, s.v. 

żal. Tak samo wcześniejszy Słownik poprawnej polszczyzny, red. nacz. W. Doroszewski, wyd. 11, 

Warszawa 1988, s. 1041, s.v. żal. W obu słownikach brak Gorzkich żali a. Gorzkich żalów. 
9 

Zob. http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Gorzkie-zale;2927.html [dostęp: 28.02.2016]. 
10 

Np. 2 razy w „Bibliotece Warszawskiej” 1853, t. 4,s. 171; też „Przegląd Poznański” 1859, t. 27, s. 490. 
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tylko Mickiewicz, niejednokrotnie dostępują natomiast twórcy utworów 
religijnych, dzieł de facto użytkowych, nie pisanych z myślą o poetyckiej sławie 
i literackich wawrzynach. Co więcej, choć czasem dzieło takiego twórcy trafia 

pod strzechy, to nazwisko autora idzie w zapomnienie, znają je jedynie co 
dociekliwsi badacze i odnotowują encyklopedie. Z pewnością do takich twórców 
należy ksiądz Stanisław Wawrzyniec Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
à Paulo (1647-1720), autor Snopka miry z Ogroda Getsemańskiego albo 
żałosnego gorżkiej Męki Syna Bożego [...] rozpamiętywania, dzieła po raz 
pierwszy drukowanego w 1707 r. 

Snopek miry znamy współcześnie jako Gorzkie żale, od pierwszych słów 
rozpoczynającej nabożeństwo Pobudki do rozmyślania Męki Pańskiej („Gorzkie 
żale przybywajcie...”). Nazwisko twórcy Gorzkich żalów znają zaś jedynie 
badacze życia religijnego i filologowie, którzy nota bene tekstem nabożeństwa 
zainteresowali się stosunkowo późno, bo dopiero na 300-lecie jego powstania. 

Gorzkie żale od ponad trzech stuleci kształtują polską religijność. Tekst 
tego paraliturgicznego (tak czasem uczenie nazywa się to, co w liturgii ludowe) 

nabożeństwa, odprawianego we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, żyje 
anonimowo w pamięci katolików, nie tylko tych, którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu religijnym. Dowodzi tego już choćby nazwa nabożeństwa. Oderwał się 
on od liturgii, wyszedł z Kościoła, stał potocznym idiomem, synonimem 
wyrazów pretensje, utyskiwania, narzekania. Dziś mówiący po polsku mogą 
użyć wyrażenia gorzkie żale w bardzo różnych sytuacjach komunikacyjnych (np. 
przed laty znany polski historyk i teoretyk literatury Janusz Sławiński nadał 
swojemu felietonowi o stanie humanistyki tytuł Gorzkie żale, całkiem niedawno 
natomiast jeden dziennikarz sportowy mówił w telewizji o gorzkich żalach 

‘pretensjach’ trenera drużyny piłkarskiej). W socjolekcie polskich jezuitów 
gorzkie żale potocznie i żartobliwie to także ‘konferencja porządkowa, przy-

pomnienie reguł życia wspólnotowego, publiczne wytykanie błędów’11
. W roku 

liturgicznym jest czas radości i czas smutku. Okres radości po Bożym Narodzeniu 

nazywamy po polsku karnawałem (zapożyczenie z francuskiego le carnaval ‘ts.’). 
Czas smutku natomiast nosi oficjalną polską nazwę Wielki Post. W przysłowiu 
polskim Już po karnawale, czas na gorzkie żale nazwa nabożeństwa występuje 
jako okazjonalny synonim nazwy tego okresu roku kościelnego. 

Gorzkimi żalami Julia Hartwig, wybitna współczesna poetka polska, 
nazwała jeden ze swoich nowszych tomików poetyckich (z 2011 r.). I nawet jeśli 
zamierzeniem poetki nie jest i nie było bezpośrednie nawiązanie do tekstu 
nabożeństwa, to przecież żaden utwór nie funkcjonuje w tekstowej próżni,  
a poprzez asocjacie wchodzi w intertekstualne relacje z innymi dziełami (tekstami 

                                              
11 Por. J. Kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Kraków 2006, s. 122; http://nowicjatpme. 

jezuici.pl/nowicjat-2/slownik-pojec/#G [dostęp: 6.03.2016]. 
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kultury)
12

 niezależnie od woli twórcy. Rodzić to musi zasadnicze pytania, czego 
już w tym miejscu nie możemy rozwijać, o sposób interpretacji tak zatytułowanych 
(zbiorów) wierszy. Nazwę nabożeństwa wykorzystywano też w sposób bardziej 
utylitarny. Wiemy na przykład, że gdy w połowie XIX wieku Władysław Chotom-

ski, poeta, dziennikarz, działacz społeczny i niepodległościowy, szukał tytułu dla 
swojej broszury politycznej, wykorzystał wyrażenie gorzkie żale. Broszura ukazała 

się w 1853 r. pod tytułem Gorzkie żale płaczącego kosyniera nad swoim exwodzem 

Ludwikiem Mierosławskim i nad jego paszkwilem: Powstanie poznańskie 1848, 

gdyż utrwalona już w Kościele polskim ranga nabożeństwa Gorzkie żale gwaranto-

wała zainteresowanie czytelnika. Innym przykładem takiego wykorzystania tytułu 

nabożeństwa może być broszura Telesfora Chełchowskiego pt. Gorzkie żale 
moskalofilskie: czyli płacz i narzekania przywódców moskalofilstwa polskiego 
w Stanach Zjednoczonych z powodu detronizacji cara Mikołaja (z 1917 r.). 

Świadczy to pośrednio, jak ważne miejsce zajmują Gorzkie żale nie tylko 

w polskim życiu religijnym, lecz także w polskim krajobrazie semiotycznym. 

Z melodią jest podobnie – nie tylko brzmi w uszach wierzących, lecz  
od dawna jest inspiracją dla wielu polskich kompozytorów (ze współczesnych  

np. Rafała Rozmusa i Andrzeja Nikodemowicza)
13

. Zasadne wobec tego staje się 
pytanie, co sprawiło, że spośród wielu nabożeństw pasyjnych, to jedno przetrwało 

próbę czasu. Językoznawca nie jest kompetentny, by na nie odpowiedzieć. Może 
jednak wypowiadać się o kształcie językowym utworu oraz jego ewolucji, może 
charakteryzować lingwistyczną stronę jego tekstu oraz – jeśli ma on ustalone 
i pewne autorstwo – wypowiadać się o osobniczych cechach języka autora. Może 
także, obserwując świadomie wprowadzane do tekstu zmiany i pojawiające się 
w trakcie przygotowywania kolejnych wydań przypadkowe zniekształcenia, 
wnioskować o przemianach zachodzących w życiu społecznym i kulturze 

materialnej. 

Gorzkie żale powstały w języku polskim. Na przełomie XVII i XVIII wieku 

literacki, standardowy i ponadregionalny język polski był już dobrze ukształto-

wany. Był sprawnym narzędziem komunikacji. Elity, mimo dość powszechniej 
znajomości łaciny wśród szlachty, a od XVIII wieku także szerzącej się  
(i wykpiwanej) mody na francuski, używały języka polskiego w życiu publicznym, 

                                              
12 

Terminu tekst kultury używam tu w duchu tzw. tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej.  
Zob. Ju. M. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984, s. 74-84. 

13 Gorzkie żale były ulubionym nabożeństwem śpiewanym Karola Szymanowskiego: „Od wielu lat już 
myślałem o polskiej muzyce religijnej (a więc nieliturgicznej, gdzie pewne formalne kanony są 
obowiązujące). […] Chodziłoby tu, zdaniem moim, przede wszystkim o działanie bezpośrednio 
uczuciowe, a więc oparte, oczywiście, na powszechnej zrozumiałości tekstu, na organicznym niejako 
stopieniu się słowa z jego muzycznym ekwiwalentem. […] Dzięki temu być może – przyznaję ze 
skruchą – śpiewane gdzieś w wiejskim kościółku Święty Boże, czy moje ulubione Gorzkie żale, 

których każde słowo jest poetycko żywym organizmem dla mnie, stokroć silniej zawsze poruszały we 
mnie instynkt religijny, niż najkunsztowniejsza msza łacińska.” (K. Szymanowski, Na marginesie 

„Stabat Mater”. (Myśli o muzyce religijnej), „Muzyka III, [Warszawa] 1926, nr 11-12, s. 597-598). 
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w nauce i w twórczości literackiej. Stan ten był rezultatem kilku wieków ewolucji. 
Literacki (standardowy) język polski zaczął się kształtować już w wiekach śred-

nich, rywalizując z łaciną, którą posługiwano się w życiu publicznym, gdyż 
pismo (alfabet) przodkowie dzisiejszych Polaków przyjęli wraz z chrześcijań-

stwem. Wyzwolenie spod wpływu łaciny dokonało się w okresie reformacji. 

W ukształtowaniu języka w postaci, jaką znamy dziś, ważną rolę odgrywało 
chrześcijaństwo. Odpowiadając na potrzeby wiernych, trzeba było bowiem 
tłumaczyć na polski codzienne modlitwy (znamienne, że od łacińskiego początku 
Modlitwy Pańskiej Pater noster wywodzi się polski rzeczownik pacierz ‘codzienna 

modlitwa, zbiór modlitw codziennych’, hiszp. oración), teksty liturgiczne, Biblię. 
Działalność translatorska i oryginalna twórczość pisarzy religijnych przyczyniały 
się do doskonalenia języka polskiego jako narzędzia komunikacji nie tylko 
religijnej. Pod koniec wieku XVI powstało kilka przekładów Pisma świętego  
na język polski, w tym dwie translacje, które na długie stulecia weszły do użytku  
w świątyniach – katolicki przekład ks. Jakuba Wujka (tzw. Biblia Wujka, 1. wyd. 
1599) i protestancka Biblia Gdańska (1612, nazywana tak od miejsca druku). 

Choć oficjalnym językiem liturgii w Kościele katolickim była łacina, to jednak 
codzienne modlitwy, kazania i śpiewy kościelne w języku polskim, przekłady 
Biblii oraz nabożeństwa paraliturgiczne (majowe, czerwcowe, różańcowe i inne) 

utrwalały język standardowy i poszerzały zakres jego użycia. Porównanie współ-
czesnego tekstu Gorzkich żalów z tekstem z pierwszego wydania ogłoszonego 
drukiem (1707) pokazuje jak niewielkim zabiegom modernizacyjnym poddano 

tekst tego nabożeństwa. Językoznawca we współcześnie używanej wersji bez 
trudu wskaże także elementy językowe dziś przestarzałe i archaiczne. Nie są one 
bardzo liczne i nie przeszkadzają w zrozumieniu tekstu. Do tych zagadnień 
jeszcze wrócimy w dalszej części tego szkicu. 

Dla pełności obrazu dodajmy jedynie, że od momentu powstania Gorzkich 

żalów zasadniczej zmianie uległy wszystkie politycznej, etniczne, kulturowe  
i religijne koordynaty życia w Polsce, kraju będącego spadkobiercą szlacheckiej 
Rzeczypospolitej, zwanego niekiedy Pierwszą Rzeczpospolitą, państwem które 
upadło w 1795 r., podzielone między Austrię, Prusy i Rosję. Pierwsza Rzecz-

pospolita była państwem wielonarodowym, wielojęzycznym i wieloreligijnym. 

To, co w poprzednim akapicie napisaliśmy o języku, odnosi się zasadniczo do 
języka polskiego, którym posługiwały się katolickie i protestanckie elity tego 

wielkiego i potężnego państwa. Ludność ruska, przodkowie dzisiejszych Biało-

rusinów i Ukraińców, w większości wyznawała prawosławie lub przynależała do 
kościoła unickiego. W codziennym życiu posługiwała się dialektami wschodnio-

słowiańskimi (ruskimi, z których wywodzą się współczesne języki wschodnio-

słowiańskie, tj. białoruski, rosyjski i ukraiński), a w życiu religijnym wschodnią 
odmianą języka cerkiewno-słowiańskiego, wprowadzonego do liturgii przez 

Świętych Cyryla i Metodego w IX wieku po Chr. Żydzi mówili w języku jidysz, 
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a w życiu religijnym wykorzystywali hebrajski. Obraz ten był bardziej skom-

plikowany, gdyż na terenie I Rzeczypospolitej przełomu wieków XVII i XVIII 

mieszkali jeszcze Niemcy (przeważnie protestanci), Litwini (przeważnie katolicy), 

Ormianie i inne nie tak już silne liczebnie nacje. Ta skomplikowana mozaika 
ludów i religii przetrwała okres po tzw. rozbiorach, tj. podziale Rzeczypospolitej 

pomiędzy Austrię, Prusy i Rosję pod koniec wieku XVIII, mimo rozwoju nowo-

czesnych nacjonalizmów w XIX wieku i procesów wynarodawiania w Prusach 

i Rosji. Świat ten definitywnie zlikwidowała dopiero II wojna światowa, z nowymi 

granicami politycznymi, zagładą Żydów w Europie, przesiedleniami całych naro-

dów. Obecnie w Polsce mniejszości narodowe i religijne są relatywnie, w porówna-

niu np. z okresem przed II wojną światową albo z sytuacją w wielu innych 

państwach, nieliczne. W komunikacji prawie wyłącznie wykorzystuje się język 
polski. Katolicyzm jest dominującym wyznaniem. Można powiedzieć, że Gorzkie 

żale funkcjonują dziś w całkiem odmiennej rzeczywistości społecznej i kulturo-

wej niż w momencie powstania. 

Od początku jednak były nabożeństwem Katolików obrządku rzymskiego 

posługujących się językiem polskim. Odprawiane były wszędzie tam, gdzie 
emigrowali Polacy. Mamy świadectwa, że znają je emigranci Polscy i ich potom-

kowie w Brazylii. Odprawiane są w Polskich parafiach w Ameryce Północnej. 
W przeszłości odprawiano je także w innych, „egzotycznych” miejscach. Jak np. 
donosiła w 1903 r. „Kronika Rodzinna” odprawiano je w Wielkim Poście w nie-

dziele i święta przed sumą w polskich parafiach w Turkiestanie
14

. 

W Lublinie, mieście, w którym z wyboru przyszło mi żyć i pracować, 
gdzie od prawie stu lat działa uniwersytet katolicki, w drugiej połowie  
XVIII wieku było wiele różnych klasztorów męskich i żeńskich („klasztorów 
dziewięć i gdzieniegdzie domki” – prześmiewczo opisywał to miasto Ignacy Kra-

sicki, biskup warmiński i najwybitniejszy poeta polski XVIII wieku), Gorzkie żale 

z pewnością były popularne już w pierwszej połowie XIX wieku. „W kościołach 
– pisał w 1839 r. o okresie Wielkiego Postu Seweryn Zenon Sierpiński – oprócz 
zwykłego nabożeństwa, śpiewają co tydzień po południu tak zwane: „gorzkie 
żale”, na które wiele ludzi zgromadza się. Te gorzkie żale mają swoje właściwe 
dnie; i tak w katedrze śpiewają je w niedzielę, w piątek u Dominikanów, we 
wtorek u Bernardynów, w sobotę u ś. Ducha, we środę u Karmelitów”.  

Podejmowano także próby tłumaczenia Gorzkich żalów na inne języki. 
Wiemy o dwu przekładach nabożeństwa na (podaję od najstarszych) język 
                                              
14 Jak zaświadcza Tadeusz Zgółka w relacji z Archangielska (Polonistyka na nieludzkiej ziemi, 

„Polonistyka” LIC, 2001, nr 5, s. 298) tak jest do dziś. „Każde spotkanie gości z Polski z tą grupą 
[Polakami z Archangielska – H.D.] jest bardzo podniosłe i nigdy nie unika się łez. Dla tych ludzi 
polskość jest nade wszystko wspomnieniem kraju lat dziecinnych. Wspomnienia zadecydowały o tym, 

że podczas spotkania któregoś roku w sobotę przed Niedzielą Palmową zostaliśmy uproszeni, aby 
zaśpiewać (było nas wtedy trzech przedstawicieli z Polski, niekształconych muzycznie) pierwszą pieśń 

z Gorzkich Żali. Gorzkie Żale po polsku w Archangielsku mają wszak swoją wymowę symboliczną.” 
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łaciński („Na język łaciński tłumaczył »Gorzkie żale« ks. dr. Br. K a r a k u l s k i 

[podkr. – H.D.], gdy je śp. ks. biskup Hirschler miał posłać do Rzymu. Tłumacz 
pozostawił zupełnie wierny rytm, tak że można je śpiewać, jak polskie; nie wszę-

dzie jednak pozostał wierny co do słów”15), język litewski16
, o dwu przekładach 

na język niemiecki17
, dwu na angielski

18, chiński19, łatgalski20, ukraiński21
, 

rosyjski
22

 i francuski
23. Poza kościołem w Polsce i skupiskami Polaków na emi-

gracji się jednak nie przyjęło. Pozostało – jak pisano w XIX wieku – nabożeń-

stwem „czysto-polskim”. 
Znawcy tekstu wskazują na trzy źródła jego powstania: 1° średniowieczne 

pieśni pasyjne, 2° średniowieczne misteria i dialogi pasyjne, 3° jutrznia brewia-

rzowa. O ile o Gorzkich Żalach można powiedzieć, że wyrastają z ducha ludowej 

religijności, który najpełniej wyrażał się w pieśniach o Męce Pańskiej i w pasyj-

nych przedstawieniach religijnych w języku polskim, gdy oficjalna liturgia sprawo-

wana była po łacinie, to ich układ kompozycyjny porównuje się do modlitwy 
brewiarzowej. 

Zauważyć można także podobieństwo do rozważań ignacjańskich.  
W szczególności widać w nich oprócz pierwiastka intelektualnego silny ładunek 
emocji. Uczestnik nabożeństwa jest jednocześnie świadkiem Męki Pańskiej 
i uczestnikiem rozgrywających się na misteryjnej scenie wydarzeń. Widać to już 

                                              
15

  „Muzyka Kościelna” 1890, R. X, nr 3, s. 20. 
16

  Wilno 1750 (K. Estreicher, Bibliografia polska, seria III, t. 17, ogólnego zbioru t. 28); „Na język 
litewski przełożone dość wiernie przez ks. Hilarego Stalmuchowskiego, wydane zostały pozornie 
w Wilnie, a rzeczywiście w Tylży r. 1873 p. t. Apmislijmas mukos ir smerties Jezuso Chrystuso.”  
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 2, Warszawa 1901, s. 204, s.v. Gorzkie żale. 

17  Ks. Chorzępa pisze o kolonistach niemieckich w miejscowości Königsau, parafia Medenice (okolice 
Drohobycza, dawniej diec. przemyska), którzy przed rokiem 1913 śpiewali pieśni religijne polskie 
w tym Gorzkie żale w przekładzie na niemiecki (M. Chorzępa, Gorzkie żale, ich geneza i rozwój 
historyczny, „Nasza Przeszłość” 1960, t. 12, s. 244). Inny przekład ukazał się najprawdopodobniej w 
II poł. XVIII w. w Poznaniu pod tytułem Betracbtungen iiber das bittere Leiden und Sterben Jesu 

Christi nach dem polnischen Texte und Melodie der bekannten Gorźkie żale, bearbeitet v. Joseph 
Hannisch, durchgesehen v. Markwitz. Zob. „Muzyka Kościelna”, l. c. 

18
  Tłumaczył ksiądz, poeta, tłumacz i kolekcjoner Joseph P. Wachowski w Toledo (USA) w 1935 r. 

O tłumaczu zob. K. Wachtl, Polonia w Ameryce. Dzieje i dorobek, wstęp ks. W. Zapała, Filadelfia 1944, 
s. 285. Por. Chorzępa, op. cit., s. 244. Istnieje także przekład sióstr Consueli i Lucentii z zakonu 
felicjanek. Http://www.ststanskostka.org/pdf/Lenten%20Lametations%20.pdf [dostęp: 15.05.2016]. 

19
  „Niedługo po pojawieniu się polskich misjonarzy w Chinach w roku 1929 przetłumaczono śpiewnik 

ks. Jana Siedleckiego w wydaniu Jubileuszowym na język chiński. Znajdowały się tam także Gorzkie 
żale. Od tego czasu można było je słyszeć śpiewane na melodię polską przez katolików chińskich 
w ich języku”. J. Jaworski, Tradycje siłą narodu, Londyn 1975, s. 139. 

20
  Język bałtycki blisko spokrewniony z łotewskim, ok. 150-200 tys. użytkowników, przez wielu uznawany 

za dialekt języka łotewskiego. Tekst: http://ruscath.ru/liturgy/suppl/suppl7.shtml [dostęp: 4.03.2016]. 
Tekst na stronie według modlitewnika Teicit Kungu [Chwalcie Pana], Reiga 1989, s. 53-64. 

21
  Zob. R. Dzwonkowski, Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR 

z Romanem Dzwonkowskim rozmawia Jan Pałyga, Warszawa 1993, s. 379. 
22

 Anonimowy z 1998 r. Tekst: http://cyril-methodius.de/files/Gorecz-Skorbii.pdf lub http://www.stan-mta. 

ru/04/rus410.html [dostęp: 4.03.2016]. W wersji audio na stronie: http://cyril-methodius.de/page70.html 

lub w innym wykonaniu: https://www.youtube.com/watch?v=xxoCquMjIK0 [dostęp: 4.03.2016]. 
23

  Tłum. Anna Drzewicka. Info: http://www.pch24.pl/gorzkie-zale-po-francusku---wzruszaja-do-

lez,34959,i.html [dostęp: 4.03.2016]. Tamże linki do wersji audio. 
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na płaszczyźnie językowej, gdzie w kluczowych momentach dominuje w orygi-

nale polskim czas teraźniejszy, pierwsza osoba liczby pojedynczej oraz formy 

polskiego trybu rozkazującego w różnych funkcjach.  

Człowiek śpiewający staje się też częścią wszechświata – całej natury, która 

w „Pobudce” zaczyna opłakiwać mękę i śmierć swego Stworzyciela. Oto wszech-

świat chwieje się w posadach i niejako przywala gruzami śpiewających. Słońce 
i gwiazdy „omdlewają, żałobą się pokrywają”, góry i ziemia „krają się”, czyli 
pękają, zaś „z grobów umarli powstają”. Ten fragment nabożeństwa nawiązuje do 
opisów ewangelicznych (por. Mt 27,51) i świadczy o randze śmierci Chrystusa – 

wraz ze śmiercią Boga-Człowieka zawieszeniu ulegają naturalne prawa przyrody. 

Z perspektywy jednego pokolenia język wydaje się nie zmieniać. Tak musi 
być, gdyż inaczej nie moglibyśmy na nim polegać jako na narzędziu komunikacji, 
przekazu informacji. Językoznawcy i czytelnicy dawnych tekstów wiedzą jednak, 

że język podlega nieustannym, choć bardzo powolnym zmianom. Gorzkie Żale 

mają ponad trzysta lat. To już wystarczająco długi okres, by można dostrzec 
w tekście nabożeństwa formy, konstrukcje i wyrazy dawne, archaiczne, bądź dziś 
znane jedynie biernie, tj. zrozumiałe, ale już nieużywane, wreszcie wyrazy, które 
są obecne we współczesnym języku, lecz mają tu inne znaczenie bądź nacechowa-

nie stylistyczne i emocjonalne. 

Takim zapomnianym wyrazem – archaizmem leksykalnym – jest np. rzeczo-

wnik krynica [krɪˈnɪt͡ sa] ‛studnia, sadzawka, zdrój, źródło’ („Rozpłyńcie się,  
me źrenice, / Toczcie smutnych łez krynice.”). Krynica to stary, prasłowiański 
wyraz, prawdopodobnie spokrewniony z łac. scrīnium ‘okrągłe pudełko, puszka 
do przechowywania papierów, maści etc.’ Dziś jedynie w znaczeniu prze-

nośnym, w utartym połączeniu krynica mądrości ‘źródło mądrości’. Spotyka się  
je także w innych tekstach religijnych, np. Pieśń o Sercu Pana Jezusa zaczyna się 
od słów: „Witaj krynico dobra wszelakiego”. Przy okazji zwrócić trzeba uwagę  
na bogatą synonimikę Gorzkich żalów. Obok krynicy w innej części utworu 
występuje rzeczownik źródło (w pierwodruku w dawnej postaci ortograficznej 

i fonetycznej źrzódło): „O Matko, źródło miłości”. 
Gdy w otwierającej nabożeństwo Pobudce śpiewamy: 

Opoki się twarde krają, 

Z grobów umarli powstają, 

przeważnie nie zastanawiamy się, co znaczy pierwszy z tych wersów. A tym-

czasem umarli mogą powstać z grobów, ponieważ – przekładam na polszczyznę 
początku XXI wieku – „Skały się twarde kruszą, łamią”. W tekście Gorzkich 

żalów zachował się rzeczownik opoka [oˈpoka], l.mn. opoki [oˈpoⱪɪ] w znaczeniu 

‘skała, kamień’. Dziś używamy go najczęściej w znaczeniu przenośnym: 
‘niewzruszona podstawa, fundament, podwalina’. W znaczeniu ‘skała, kamień’ 
zachował się natomiast w starych polskich przekładach słów Chrystusa:  
„A Ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój, 
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a bramy piekielne nie zwyciężą go. (Biblia ks. Wujka 1599, Mt 16,18). W tym 

samym fragmencie nabożeństwa znajdujemy wyraz opoka jeszcze raz: „Uderz 
Jezu bez odwłoki, / W twarde serc naszych opoki”. We współczesnym języku 
polskim serce może być twarde jak głaz, ktoś ma serce z kamienia, ma serce jak 

kamień. W tym połączeniu natomiast rzeczownik opoka już nie wystąpi. 
To samo można powiedzieć o innych wyrazach i połączeniach wyrazów  

w polskim tekście modlitwy. Dajmy jeszcze jeden przykład: złoczyńca. Choć 
jego budowa (pochodzi od rzeczownika zło i czasownika czynić) nie jest zatarta, 

jest współcześnie zrozumiały, to w codziennej komunikacji go nie używamy. 
Dziś złoczyńcę nazywamy najczęściej bandytą, przestępcą. Archaizmy i wyrazy 

przestarzałe nadają tekstowi charakter uroczysty, podniosły i, utwierdzają 
słuchacza, mówcę, wykonawcę o ponadczasowości utworu. 

Wiąże się to z pewnymi ogólnokulturowymi mechanizmami funkcjonowa-

nia języka. Każdy tekst religijny potrzebuje wyznaczników tego, co religijne, 
sakralne. W języku polskim, a sądzę, że podobnie dzieje się w innych językach, 
to co dawne, archaiczne stało się synonimem tego, co religijne, święte. Konse-

kwencją jest opór przed zmianą. Każda zmiana, poprawka, modernizacja może 
być bowiem interpretowana przez wiernych nie tylko jak zmiana kształtu 
językowego tekstu, ale i zmiana sensu, znaczenia komunikatu. Dlatego językowe 
modernizacje tekstów religijnych zawsze budzą wiele emocji. Tak było w Polsce 

przed laty, gdy w drugiej połowie XIX w. i w pierwszej XX podjęto próby 
językowej modernizacji Biblii w przekładzie na język polski ks. Jakuba Wujka. 
Tak jest i z tekstem nabożeństwa Gorzkich żalów. 

Większym wyzwaniem mogą być wyrazy, które są używane współcześnie, 

lecz w nowym znaczeniu lub z innym nacechowaniem emocjonalnym i styli-

stycznym, np. dziś gwałt to ‘akt przemocy, szczególnie seksualnej’, w przeszłości 
natomiast gwałt to ‘siła’ (por. „O Matko! Źródło miłości, / Niech czuję gwałt Twej 

żałości!”). To dlatego polski przymiotnik gwałtowny znaczy ‘silny, mocny, 

potężny’, np. w wyrażeniach gwałtowny wiatr, gwałtowna ulewa, gwałtowny kon-

flikt etc., gdyż jest derywowany od gwałt ‘siła’. Innym przykładem tego samego 
zjawiska może być przymiotnik żałosny, który w przeszłości znaczył ‘doświadcza-

jący żalu, żałości’. Dlatego w Gorzkich Żalach śpiewamy „Ach! Ja matka tak żało-

sna...”). Współcześnie natomiast żałosny to ‘wzbudzający litość, wyglądający źle’. 
Podobieństwo formy zewnętrznej podpowiada podobieństwo znaczeniowe, usypia 

czujność, prowadzi do zaciemnienia tekstu bądź przeinaczenia jego sensu. 
Wyrazy, takie jak przytoczone wyżej, zachowują się tak, jak w przekładzie 

tzw. false friends (fałszywi przyjaciele), tj. wyrazy podobne, często o wspólnej 
genezie, ale o różnych znaczeniach (np. hiszpański przym. granate nie nazywa 

koloru granatowego, lecz bordowy; jeszcze wymowniejszym przykładem może 
być hiszp. wyraz débil, który znaczy ‘słaby’ i w żadnym wypadku nie może być 
odpowiednikiem polskiego debil ‘człowiek umysłowo niedorozwinięty’). 
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Na poziomie gramatycznym przykładem zjawiska, które współcześnie nie 
występuje już w języku potocznym, może być konstrukcja składniowa złożona  
z przyimka od + rzeczownik w dopełniaczu + imiesłów bierny czasownika:  
od wrogów szukany, od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, od niegodnego Judasza 

wydany, od swawolnego żołdactwa związany, od pospólstwa zelżywie […] znie-

ważany, od Malchusa srogiego […] wypoliczkowany. Powtarza się ona wielo-

krotnie w każdej części Gorzkich Żalów w następującym po Hymnie Lamencie 

duszy nad cierpiącym Jezusem. Składnia współczesnego języka polskiego wymaga 

dziś przyimka przez + rzeczownika w bierniku + imiesłowu, a więc: przez wrogów 

szukany, przez niewdzięcznego ucznia zaprzedany, przez niegodnego Judasza 

wydany, przez Malchusa srogiego […] wypoliczkowany. Jak już wspomnieliśmy, 
różne elementy języka mogą stać się znakami rozpoznawczymi stylu, języka 
religijnego. Tak jest chyba i z tą konstrukcja składniową. Choć nie funkcjonuje 
w żywym, potocznym języku, ciągle jest używana w komunikacji religijnej. 

W wielu kościołach w Polsce np. informuje się wiernych o Mszy świętej: od + 

nazwisko w gen. + imiesłów zamówiona. Znamiennym przykładem obecności tej 
konstrukcji składniowej w komunikacji religijnej jest np. śpiewana od czasu wizyty 

Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie w 1987 r. pieśń pt. Panie, dobry jak chleb: 

Panie, dobry jak chleb, 

Bądź uwielbiony od swego Kościoła24
. 

W Gorzkich żalach Jezus został – przypomnijmy jeden z przykładów –  

od niegodnego Judasza wydany, w codziennej komunikacji powiemy natomiast, 

że przestępca został wydany przez wspólnika, nie od wspólnika. Przyimek od 

w tej funkcji jest rodzimym archaizmem. Nie wiadomo jednak w jakim stopniu 

omawiana konstrukcja utrzymała się w tekstach kościelnych pod wpływem 

składni łacińskiej, tj. konstrukcji typu a filio tuo mater electa (tzw. ablativus 

auctoris) – polskie od byłoby tu odpowiednikiem łacińskiego a (ab). 

Znamienną cechą języka tekstów religijnych jest obecność elementów 
archaicznych. O jednej z przyczyn tego zjawiska wspomnieliśmy już wcześniej: 
to, co archaiczne może stać się znakiem rozpoznawczym tego, co sakralne. 
Istnieją jednak i inne przyczyny tego zjawiska. Najprostszym wytłumaczeniem 

                                              
24 Autorem słów i muzyki jest Józef Zawitkowskim, biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Jak wspomina 

w wywiadzie dla „Przewodnika Katolickiego”: Za zdanie „Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony  
od swego Kościoła” bardzo skrytykowali mnie poloniści i teolodzy. Ci pierwsi uważali, że należy 
powiedzieć: „bądź uwielbiony przez”, a nie „od”. […] Pamiętam, jak profesor [Miodek – H.D.] mówił 
wtenczas, że trzeba być bardzo odważnym, żeby zdobyć się na archaizm: „bądź uwielbiony od swego 

Kościoła”, bo przecież w kolędach jest „od narodów upragniony”, „od proroków ogłoszony”, jest też 
„niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony...”. Ponieważ pochwalił mnie publicznie sam 

prof. Miodek – teolodzy i poloniści zamilkli.” Cyt. za: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/ 

2006/Przewodnik-Katolicki-20-2006/Wywiad/Miodek-pochwalil-krytycy-zamilkli [dostęp: 19.02.2016]. 
Zob. też J. Zawistowski, Mój profesor, uczony i dobry [sic!] (w 75-tą rocznicę urodzin i 50-tą święceń 
kapłańskich ks. prof. dra hab. Jerzego Pikulika), „Saeculum Christianum” 2002, t. 9, nr 2, s. 11. 
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jest inercja, przyzwyczajenie. Nie odczuwamy potrzeby zmiany, bo mechanicznie, 

bezrefleksyjnie powtarzamy modlitwy. Język polski ma nawet specjalny idiom 
na te okazję: klepać pacierze, tj. ‘odmawiać modlitwy bezrefleksyjnie’ (czasownik 
klepać ‘lekko uderzać ręką’ wskazuje też na czynność powtarzalną, mechaniczną, 
bezrefleksyjną, por. klepać kosę; klepać len, konopie, prace i umiejętności dziś już 
zapomniane, związane z życiem wiejskim). Inną przyczyną są, szczególnie w przy-

padku tekstów pisanych mową wiązaną, wymagania rymu i rytmu. Konieczne 

zmiany językowe wymagają modernizacji tekstu, a ograniczenia wersyfikacyjne 

na to nie pozwalają. Spójrzmy na fragment z Hymnu w części pierwszej: 

Pana świętości uczeń zły całuje, 

Żołnierz okrutny powrózmi krępuje […]. 

W drugim wersie w nowszych redakcjach tekstu zachowano starą formę 
instr.pl powrózmi z dawną końcówką fleksyjną -mi. Dziś powinno być powrozami 
z końcówką -ami. Modernizacja tekstu jest w tym przypadku niemożliwa,  
gdyż forma powrozami ma jedną sylabę więcej niż powrózmi (po-wro-za-mi  

v. po-wróz-mi). Ten sam problem gramatyczny występuje w innym miejscu 

tekstu: „do sromotnego drzewa / Przytępionymi gwoźdźmi przykowany”.  
W zmodernizowanym tekście zachowano archaiczne gwoźdźmi (dwie sylaby: 
gwoź-dźmi), gdyż współczesne gwoździami ma trzy sylaby (gwo-ździa-mi). Taka 

zmiana zaburzyłaby strukturę rytmiczną tekstu polskiego, a zmieniony wers nie 

dałby się zaśpiewać na znaną melodię. 
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Gorzkie żale funkcjonują w realiach 

zgoła odmiennych od tych z okresu ich powstania. Przez trzy wieki od momentu 

powstania zmienił się otaczający świat, zmieniło się nasze rozumienie świata 
i sposób jego przeżywania. I chociaż prawdy wiary pozostają niezmienne,  
to przecież musimy je wciąż na nowo reinterpretować, by religia pomagała nam 
odnaleźć się w świecie, a nie była jedynie tradycyjnym, może i pięknym,  
ale pustym rytuałem. W ciągu tych trzystu lat funkcjonowania nabożeństwa 
podejmowano próby przekształcenia nabożeństwa. Najbardziej znana z nich  

to tzw. Gorzkie żale augustiańskie. Próba ta, tak jak inne pomniejsze przeróbki 
kanonicznej wersji nabożeństwa, nie udała się. W wersji kanonicznej nabożeństwa 

dokonano jedynie kilku drobnych zmian tekstu, które wykraczają poza moderni-
zację języka stricte sensu, czy mówiąc inaczej nie są tylko zmianami językowymi. 
We współczesnej wersji tekstu śpiewamy: 

Żal duszę ściska, serce boleść czuje, 

Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje. 

W tekście z początku XVIII wieku te same wersety rozpoczynają się słowami: 

Żal mię rozpiera, … 
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Zmiana tego rodzaju – przynajmniej z perspektywy współczesnego 
polskiego native speakera – wydaje się dopasowywać tekst do konceptualizacji 
uczuć w polszczyźnie. Współcześnie bowiem rozpierać może tylko radość.  

Po polsku mówi się radość, duma kogoś rozpiera, mówimy o wybuchu radości, 
wybuchu euforii etc. Inaczej jest ze smutkiem i żalem. Te uczucia nas ogarniają 

(np. smutek kogoś ogarnął), ściskają (np. smutek ściska czyjeś serce, duszę), 

przygniatają (np. żałość kogoś przygniata) etc. W cytowanym fragmencie nie 

mamy więc do czynienia jedynie ze zmianą leksykalną, z zastąpieniem jednego 
wyrazu innym. To jest odbicie zmiany jaka zaszła w mentalności. Takich zmian 
językoznawcy, ale też psychologowie i socjologowie, nie obserwują bezpośrednio, 
lecz jedynie poprzez obserwację zmiany zachowań, w tym przypadku przez analizę 

zmian zwyczaju językowego, która znalazła odbicie w tekście Gorzkich żalów. 

Jedna ze zmian tego typu wyraźna, znacząca i wymaga komentarza, także  
a może nie tylko lingwistycznego. Omawiając toposy organizujące tekst nabo-

żeństwa, Hubert Łaszkiewicz wymienia wśród nich m.in. topos przedstawienia 

sprawców25
. W Gorzkich żalach sprawcą cierpienia męki Chrystusa jest  

(bądź był, gdyż zależy to od wydania) Piłat i „żydowie”. W przeszłości, aż do 
holokaustu, jak pisze Łaszkiewicz, 

O ile Piłat i Rzym należeli do rzeczywistości bardzo odległej, a przez to 

abstrakcyjnej, o tyle obecność Żydów była dla modlących się dobrze zna-

nym elementem codziennego życia. W ten sposób mogli oni wyobrazić 

sobie czas i okoliczności Męki Pańskiej oraz jej sprawców […]26
. 

Po Holokauście taka aktualizacja tekstu nie jest możliwa – większość 
Polaków nie ma bezpośredniego kontaktu z Żydami i ich kulturą. Ważniejsze 
jednak, że zmienił się nasz sposób myślenia o sprawach polsko-żydowskich. 
Dlatego w wersjach używanych współcześnie, tam gdzie mowa o prześladowcach 

Chrystusa, nie używa się słów Żyd (oryg. „od Żydów szukany” → współcz.  
„od wrogów szukany”; oryg. „Zelżywie od Żydów ukrzyżowany” → współcz. 
„Na drzewie hańby ukrzyżowany” – w tym drugim przykładzie ablativus auctoris 

zamieniono na okolicznik miejsca: gdzie? Na drzewie hańby), żydostwo („Jezu! 
od żydostwa niewinnie [łotrem] obwołany” → współcz. „Jezu! od pospólstwa 

niewinnie [łotrem] obwołany”) i żydowski („Przecież Go bardziej, niż żydowska 

dręczy, / Złość twoja męczy!” → współcz. „Przecież Go bardziej niż katowska, 

dręczy / Złość twoja męczy”). Ocena takich zmian nie jest prosta. Z jednej bowiem 

strony tekst nabożeństwa jest szacownym zabytkiem, świadkiem przeszłości. 
Poprawiając tekst, nie tylko naruszamy jego strukturę, ale przyczyniamy się do 
                                              
25 H. Łaszkiewicz, Pobożność i historia na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Narrata de fontibus hausta. 

Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 567. 

26 
Ibidem, s. 570. 
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zmiany naszego obrazu przeszłości. Mówiąc inaczej, tekst po takiej zmianie nie 
mówi już nic o trudnych chrześcijańsko-żydowskich i polsko-żydowskich sto-

sunkach w przeszłości. Z drugiej strony Gorzkie żale nie są przecież podręczni-
kiem historii. Są nabożeństwem, którego celem najważniejszym – i jedynym! – 

jest rozważanie Męki Pańskiej. Stary, oryginalny tekst nabożeństwa przestaje 
(musi przestać) być szacownym zabytkiem. Wiele zależy tu od rozsądku moder-

nizatora, rozpoznania sensu tekstu i istoty komunikacji religijnej. Modernizując 
tekst nabożeństwa, wychodzimy z założenia, że najważniejsza jest jego funkcja 
sakralna, że wypełniając ją, tekst nabożeństwa nie może równocześnie budować 
negatywnych stereotypów narodowych. Innymi słowy rzecz ujmując, w tym 

konkretnym przypadku, poprawiając tekst nabożeństwa, nie zmieniamy prawd 
wiary, chrześcijańsko-żydowskie relacje nie są bowiem jej istotą. W każdej innej 
sytuacji komunikacyjnej bylibyśmy w lepszym położeniu. Moglibyśmy np. 
opatrzyć tekst aparatem krytycznym – przypisami i komentarzami historycznymi 

i filologicznymi, wyjaśniającymi okoliczności powstania tekstu. Tak się czyni 
w tzw. wydaniach krytycznych. Moglibyśmy też, jak się to czyni w wydaniach 

ad usum Delphini, usunąć kontrowersyjne elementy tekstu. W przypadku tekstu 

Gorzkich żalów (i innych nabożeństw o misteryjnym charakterze) jest to jednak 

rozwiązanie niemożliwe z powodów technicznych. 
Ewolucja języka sprawia, że każdy tekst staje się przestarzały. Teksty 

bardzo stare mogą czytać ze zrozumieniem i zainteresowaniem jedynie przy-

gotowani filologicznie czytelnicy. Wszyscy inni oczekują edycji zmodernizowa-

nych. Przygotowywać je mogą i powinni fachowcy, edytorzy. Takich kształci 
w Polsce m.in. Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II na studiach filologicznych i edytorskich. Temu służą w programie 

studiów kursy z zakresu gramatyki historycznej, historii języka, historii i krytyki 

tekstu. W trakcie tych kursów studenci poznają różne dawne teksty, religijne 
i świeckie. Z punktu widzenia analizy lingwistycznej nie ma to najmniejszego 

znaczenia, który typ tekstu analizujemy. W odniesieniu do okresów dawniejszych 

często jesteśmy bezradni – do naszych czasów zachowały się bowiem jedynie 
teksty sakralne i wszystko albo prawie wszystko, co wiemy o gramatyce i słowni-
ctwie tzw. epoki przedpolskiej i początkach doby staropolskiej dziejów języka 
polskiego, tj. o okresie do końca wieku XIII, wywodzi się z analizy tekstów sakral-
nych. Przypominam jednak studentom, że noblesse oblige – student i absolwent 

uniwersytetu katolickiego musi czasem wiedzieć więcej. Od absolwentów uniwer-
sytetów i szkół katolickich czytająca publiczność ma bowiem prawo oczekiwać, 
że będą nie tylko znali gramatykę historyczną, rozumieli ewolucję języka, lecz 
będą mogli kompetentnie filologicznie objaśnić teksty ważne dla życia religijnego. 
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Lenten Lamentations – a treasure of the Polish language heritage of the Baroque era  

This article discusses the circumstances under which Lenten Lamentations were 

composed and how this devotion won popularity in Poland and among the Polish 

communities abroad. Also discussed are a selection of linguistic features that Lenten 

Lamentations display (e.g. some archaic inflection, typical syntactic constructions or lexical 

and semantic archaisms) and the problems related to the modernization of the text. The need 

for modernizing the textual organization of Lenten Lamentations resulted both from the 

evolution of the Polish language system as well as from the changes taking place in culture 

and religion. Since this article was originally written in relation with the collective volume 

Amargas lamentaciones. Un tesoro de la espiritualidad y de la cultura polaca para el Papa 

Francisco y el Mundo Hispano (Coordinación del proyecto y traducción de textos Pablo  

de la Fuente y Cezary Taracha, Lublin 2015), addressed to Spanish-speaking audiences,  

the author also discusses this collective publication and puts forward a (rhetorical?) 

question how to present the complexity and „exoticism” of issues like the evolution of the 

Polish language (grammatical and semantic changes etc.) to a non-Polish recipient.  

Keywords: religious life in Poland, history of sacred texts, language of religious texts, 

evolution of the Polish language, language archaisms  


