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abstract
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dłuższe obcowanie z tekstami średniopolskimi, w tym zwłaszcza z tekstami po-
zaliterackimi, skłania do przyjrzenia się stosunkom między niektórymi odmianami 
stylowymi. Mowa będzie o niektórych odmianach stylowych, z ograniczeniem do 
prozy – użytkowej i artystycznej – i z naciskiem nie na wewnętrzne cechy odmian 
(poza skrótowymi i ogólnymi charakterystykami), lecz na granice między tymi 
odmianami, a dokładniej: na problem istnienia tych granic lub ich przenikalności. 
Zajmuję się więc np. elementami retorycznymi w epistolografii czy w dokumentach 
kancelaryjnych, elementami poetyckimi w dokumentach urzędowych itp.

STYL RETORYCZNY PRZEMóWIEń  
(PRZYKłAD „ZgODNOŚCI gATuNKu I STYLu”) 

Styl retoryczny był bodaj najważniejszą odmianą stylową okresu renesansu 
i baroku. aleksander wilkoń wymienia go jako jeden z trzech głównych „stylów 
ogólnych epoki”, obok „stylów społecznych” w literaturze i „literackich” (wilkoń, 
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2004). w prozie użytkowej dominował zwłaszcza styl cyceroniański, który przez 
wilkonia charakteryzowany jest jako wyraźnie dostosowujący środki językowe 
do konkretnych odbiorców, a ze względu na środki składniowe – jako stosujący
zdania długie, wielokrotnie złożone z przewagą hipotaksy, w związku z czym wzrastała częstotliwość 
kunsztownie zbudowanych okresów, z urozmaiconą harmonią składniową (paralelizmy) i z tendencją 
do tworzenia rytmicznych kolonów [wilkoń, 2003, s. 179–180].

Podam przykład spoza uświęconego kręgu kilku dawnych mistrzów wymowy: 
górnickiego, orzechowskiego czy Skargi. oto fragment z mowy Marcina biało-
brzeskiego na śmierć króla Zygmunta augusta (Mecherz, 2, 84): 
Umarł król, o Polacy! Król nie inszego królestwa, jedno królestwa polskiego. Król 
nie cudzoziemiec, ale który się tu urodził, tu się z wami wychował z młodości, i tu się 
przypatrzył obyczajom waszym, prawom waszym i sprawom wszem waszym. [...] Ale 
pytasz, jaki król? Wierz temu, że taki król: nie tyran, ale łaskawy, nie okrutnik, ale 
miłosierny, nie popędliwy w gniewie, ale nazbyt cierpliwy, nie skąpy, ale szczodry, 
nie ospały, ale czujny, nie opilca, ale trzeźwi, nie głupi, ale mądry, roztropny, baczny, 
przyszłym wszytkim przygodom i upadkom dowcipnie zabiegający. 

Te same zdania rozbite na cząstki (kolony i inne), z wyróżnieniem amplifiko-
wanych elementów formalnych spajających tekst, przedstawiają się, jak następuje: 

Umarł król, o Polacy!
Król nie inszego królestwa, jedno królestwa polskiego.
Król nie cudzoziemiec, 

ale który
się tu    urodził, 
tu się z wami wychował z młodości, 
i tu się    przypatrzył 

 obyczajom  waszym, 
 prawom  waszym 
 i sprawom wszem waszym. [...]
Ale pytasz, jaki król?
Wierz temu, że taki król:

nie tyran,  ale łaskawy,
nie okrutnik, ale miłosierny,
nie popędliwy w gniewie, ale nazbyt cierpliwy, 
nie skąpy,  ale szczodry,
nie ospały,  ale czujny, 
nie opilca,  ale trzeźwi, 
nie głupi,  ale mądry, roztropny, baczny, 

przyszłym wszytkim przygodom i upadkom dowcipnie zabiegający. 
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w planie wyrażenia znajdujemy figury słów: powtórzenia (nie inszego króle-
stwa, jedno królestwa polskiego), anafory (nie... nie..., nie...) i epifory (...waszym 
...waszym ...waszym; ...jaki król? ...taki król), paralelizmy składniowe (nie tyran, ale 
łaskawy, nie okrutnik, ale miłosierny), układ trójkowy epitetów (mądry, roztropny, 
baczny), wyrównanie liczby sylab i ich uporządkowanie rytmiczne w kolonach 
(/Ale p/ytasz, j/aki kr/ól? Wi/erz tem/u, że t/aki kr/ól), instrumentację głoskową 
(wszem… waszym, przyszłym wszytkim przygodom i upadkom). To cechy rozwi-
niętej retorycznej ornamentacji. 

figury planu wyrażenia służą tu uwydatnieniu antytezy jako figury myśli – od 
starożytności bardzo ważnej cechy prozy retorycznej, skutku związków retoryki 
z dialektyką [Korolko, 1971, s. 139]. białobrzeski uformował antytezy dwojakiego 
rodzaju. Jedna jest rzeczywista, choć przesadne dążenie do symetrii dało tu wynik 
wątpliwy: nie tyran, ale łaskawy, nie okrutnik, ale miłosierny itd. druga natomiast jest 
sztuczna: zamiast powiedzieć coś wprost (np. królestwa polskiego), stosuje się dodat-
kowo zaprzeczenie typu „nie inny” (nie inszego królestwa, jedno królestwa polskiego). 

Takie amplifikacje treściowo jakby puste, znaczeniowo redundantne, w istocie 
jednak uwydatniające jakiś człon wypowiedzenia, można uznać za element stylu 
potocznego (i jego ekspresywnego rejestru) w wypowiedzi oratorskiej. Zjawisko 
jest bowiem od dawna częste w wypowiedziach dialogowych stylizowanych na 
żywą mowę i w potocznych wypowiedziach ekspresywnych [cybulski, 2009]: 
Ojciec jego był, z przeproszeniem, wielki hultaj: nic, panie, tylko karty, kobiety 
i konie! (z Sienkiewicza) Sdor s.v. tylko;
nic tylko siąść i płakać; nic tylko się pociąć.

STYL uRZĘDOWY W TEKSTACh uRZĘDOWYCh  
(PRZYKłAD „ZgODNOŚCI gATuNKu I STYLu”)

wydawałoby się, że z wielu względów na przeciwległym biegunie stylistycz-
nego continuum dawnej prozy stał styl urzędowy. ustrój państwa wymagał spo-
rządzania wielkiej liczby dokumentów, a powtarzalność czynności kancelaryjnych 
spowodowała szybkie wykształcenie się w korespondencji stałych formuł, które 
stały się ważnymi wykładnikami tej odmiany stylistycznej. Inaczej niż w prozie 
retorycznej, dla której charakterystyczny był werbalizm, w tekstach urzędowych 
daje się zauważyć nominalizm, tj. przewagę konstrukcji imiennych nad czasowni-
kowymi. Nominalizm średniopolski wynikał m.in. z niegdysiejszego przekonania, 
że akt urzędowy powinien być jednym aktem mowy z jednym czasownikiem 
performatywnym. Niczym szczególnym nie były zatem zdania, w których między 
podmiotem a orzeczeniem jest np. 175 wyrazów tekstowych, z których to wyrazów 
żaden nie jest formą osobową czasownika (aKr 1, 17–18).
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Inny typowy, choć nie tak obszerny przykład na nominalizm stylu z dokumentu 
miejskiego; wszystkie formy osobowe czasownika są wytłuszczone1 (S 7, 507): 
Dobrowolnie i wolnie przerzeczony Marcin przez się, a mianowita Zofija małżonka 
jego przez sławetnego Stanisława Czyrwińskiego, mieszczanina tyszowieckiego, 
ku tej sprawie s przyzwoleniem obecnym przerzeczonego męża i opiekuna swego 
własnego wziętego i potwierdzonego opiekuna, obadwa za wszystko, każdy s nich 
jeden za drugiego osobliwie ręcząc, zeznali. 

Początek (w tym arenga) uchwały sejmiku relacyjnego województwa krakow-
skiego (aKr 4, 8; rok 1674): 
My, rady, dygnitarze, urzędnicy i wszystko rycerstwo województwa krakowskiego 
na sejmik relacyjny po blisko skończonej w Warszawie konfederacyjej na dzień 
16 marca, a potym pro die 12 aprilis, za zgodnym wszystkich materyj sejmikowych 
recesem i do dnia dzisiejszego odłożeniem do Proszowic w roku teraźniejszym za 
uniwersałem jo. Księcia jm. Kazimierza Floryjana na Klewaniu Czartoryskiego 
arcybiskupa gnieźnieńskiego zgromadzeni, pro statu moderno osierociałej R.P. takie 
ab intra w województwie naszym postanowienie i obradę czynimy.

właściwe dokumentom kancelaryjnym dążenie do precyzji kłóciło się nieraz 
z wymogiem jasności. 

TEKSTY uRZĘDOWE O CEChACh POETYCKICh

ale bywały i takie teksty urzędowe, nawet gatunkowo określone, których wcale 
nie cechował nominalizm, a które, wręcz przeciwnie, akcentowały werbalność toku 
składniowego, i to za pomocą środków formalnych właściwych poezji, takich jak 
rym gramatyczny. Idzie o gatunek o nazwie „odpowiedź”, będącej kalką z niem. 
Absage, bo i zwyczaj takiego wypowiadania wojny był niemiecki. „odpowiedź” 
polegała na pisemnym lub ustnym wypowiedzeniu walki na śmierć i życie, a od 
1588 r. była legalna, jeśli została przekazana na piśmie przez woźnego jako obro-
na strony pozwanej (por. ŁozPr 1, 46). Zachowane przykłady pochodzą głównie 
z przełomu wieków XvI i XvII. 

Taka „odpowiedź” miała ustalone formuły werbalne: 
kto by mię pozwał do tych konstytucyj nowych, ja go o gardło jego starać się będę 
i zaraz na koń swój przeciwko niemu wsiędę i zaraz mu tu odpowiedam (1593, 
ustna „odpowiedź” marszałka sejmiku) aKr 1, 19;
przeto się strzeż na wszelakim miejscu: chodząc, śpiąc, jedząc, pijąc, w domu, 
w drodze, w kościele, w łaźni, bo się tej krzywdy na tobie mścić będę i da Pan Bóg 
na gardle twym usiędę (1605, S. Stadnicki do K. Korniakta) ŁozPr 2, 240.

1 Imiesłowy przymiotnikowe uznajemy tu za nomina, nie verba.
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„odpowiedzią”, choć z użyciem innego performatywu (nie odpowiadam, lecz 
oświadczom się), jest też mowa K. Zborowskiego zapowiadająca zemstę za śmierć 
brata Samuela:
tedy ja o to [...] oświadczom się P. Bogu Wszechmogącemu, oświadczom się ołta-
rzowi temu, oświadczom się sakramentowi, oświadczom się i WM. wszytkiemi, że 
ja sromotnego i haniebnego zamordowania brata mojego mścić się będę, pókom 
żyw na gardle Zamoyskiego, na domie i na potomstwie jego [...], tak że albo ja na 
jego inszych też gardle usiędę, albo on ze wszytkiemi swojemi na mojem (1584) 
aKr 1, 109. 

Jak widać, nieodzowne były w „odpowiedzi” środki o funkcji poetyckiej. 
Zwłaszcza w części służącej ostrzeżeniu przeciwnika i w części zapowiadającej 
zemstę stosowano powtórzenie, anaforę, epiforę, wyliczenie, rytm i rym. 

Inny przykład to rozbudowana formuła zagajenia sądu prawa magdeburskiego. 
Jej cechą charakterystyczną była również swoista stylizacja poetycka, wyrażająca 
się paralelizmem składniowym i powtórzeniami leksykalnymi w pozycji anafo-
rycznej lub epiforycznej: powtarzano mianowicie na początku lub na końcu zdań 
wyrazy gaję, mocą, pokój i inne. Ponadto istotną rzeczą bywało ujmowanie formuł 
w krótki dialog. 

dla przykładu „gajenie wielkiego sądu” wyglądało tak, że przewodniczący 
po rytualnym dwukrotnym zapytaniu sołtysa, czy ma gaić i przykazać pokój, i po 
dwukrotnej odpowiedzi twierdzącej powinien wypowiedzieć formułę następującą:
Gdyż mi z prawa rozkazano jest, iż czas zagaić sąd wielki burgrabski i przykazać 
ty rzeczy, które wedle prawa przykazane być mają, tedy ja przodkiem mocą Pana 
Boga wszechmogącego, potym mocą Oświeconego Pana naszego Króla Mił. 
i rady jego, mocą burgrabską i szołtysią, mocą panów przysiężników i wszystkiego 
pospólstwa gaję wam sąd wielki i przykazuję pokój Pana Boga wszechmogącego 
(2. poł. XvI w.) groicP 64. 

gajenie zgromadzenia cechowego miało wyglądać jak następuje: 
Ja tę gromadę gaję bożą mocą, Panny Maryjej mocą, Króla Jmci mocą, panów 
radziec mocą, cechmistrzowską śterech starszych braciej mocą i wszytkiej gromady 
mocą [...]. Przykazujemy mocą Pana Boga wszechmogącego pokój, króla JMci 
naszego miłościwego pana pokój Ptaśnik 121. 

DOKuMENT uRZĘDOWY O CEChACh RETORYCZNYCh

wpływem stylu retorycznego dałoby się wyjaśnić nagminne w stylu urzędo-
wym mnożenie synonimów, układanych w pary lub trójki. Synonimia miała w nich 
wyrazić m.in. mocne przekonanie o takim, a nie innym stanie rzeczy (przeszłym, 
pożądanym, postulowanym): 
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Marcina Brejera [...] zabili, zamordowali i z żywego martwego uczynili (1671) 
a 55–56; 
Iżby się [...] chytrość a oszukanie [...] zakryć a zasłonić mogło S 7, 140; 
Jakoż się też opowiedamy, deklarujemy, protestujemy, manifestujemy, [...] prze-
rzeczone szkoły jezuickie [...] aby zniesione, zamknione, zakazane beły aKr 2, 56. 

Zwłaszcza w XvII w. dokumenty urzędowe ulegają retoryce barokowej, dążąc 
do gwałtownego poruszenia duszy drogą określonych środków składniowych. 
Przykładem niech będzie uformowana w period retoryczny arenga (preambuła) 
amnestii króla Jana Kazimierza z roku 1666:
Chcąc i tego pragnąc JKMść, aby dawna i z kluby wypadła wróciła się i wkorzeniła 
tak JKMości ku wiernym poddanym swoim, jako też i u poddanych wzajemnie na-
przeciwko JKMości miłość i poufałość, umyślił JKMść z szczerego chrześcijańskiego 
serca wszystkie przeciwko Majestatowi swemu do dnia dzisiejszego urazy odpuścić, 
jakoż one miłościwie odpuszcza, dobru tej ojczyzny daruje, wieczną amnestyją albo 
raczej niepamięcią pokryć chce i pokrywa. (Pas2 374).

Zdanie jest długie, rozplanowane w dwuczłonowy okres z inwersją i szykiem 
antycypacyjnym w obu członach, zbudowanych tak, aby kończyły się łącznymi 
szeregami składniowymi zawierającymi treści najważniejsze: przyczynę aktu praw-
nego (miłość i poufałość – tu miejsce antykadencji) i performatyw spełniający ten 
akt (niepamięcią pokryć chce i pokrywa – miejsce kadencji). Zgodnie z zasadami 
budowy periodu retorycznego sens całości ujawnia się dopiero w jego zakończeniu.

Z kolei uniwersał króla Jana III z r. 1675 (aKr 4, 23–24) to dokument ufor-
mowany ze zdań paralelnie zbudowanych, z anaforą, antytezą, wyliczeniem, 
nagromadzeniem itd., ale przede wszystkim z descriptio służącym plastycznemu 
opisowi zdarzeń:
Wracamy się in sinum R.P, miłujący ociec ad pupillum, syn do matki, ex studio, 
nie z miętkich i delikatnych sub favoniis przechadzek, ale z głodnych i milijona-
mi z dziedzicznej substancyjej naszej obsypanych obozów, zimowisk chłodnych, 
lgnistych albo ostrych przepraw, pustyń ledwo wiarą pojętych, studio zaszczytu 
R.P. mężnie wytrzymanych. Wracamy po złomanej rebelijej i przymuszonej do 
posłuszeństwa Ukrainie, przyłączonych ad compagem i sukurowanych fortecach, 
wyrzuconych meczetach, wykorzenionych nowego Krymu gniazdach. Wracamy po 
przepłoszonych i postrzelanych sołtanach, baszach, bejach i murzach bez liczby 
bitych albo powiązanych, spędzonych hufcach z Misiru, z Anatolijej, nie tylko 
z Rumelijej albo z Grecyjej zebranych, że się przy wezyrze albo samym cesarzu 
mało liczniejszych spodziewać. 
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uniwersał niższego rzędu, bo kasztelański i dotyczący spraw gospodarczych 
(aKr 2, 702, rok 1660), nie stroni od inwersji, ale przede wszystkim ozdobiony 
jest utartymi metaforami: 
Nienasycone krwawemi prawie łzami ubogiego ziemskich dóbr poddaństwa niektó-
rych ludzi, osobliwie werbierzów [...] zdzierstwa i obrzydliwe Bogu Wszechmogą-
cemu ekscesy mimo wszelkie prawe rozżarzyły serca ichm panów braciej. 

TEKST uRZĘDOWY O CEChACh POTOCZNYCh

oto instrukcja króla Zygmunta augusta na sejmiki (diarP 16, rok 1562):
Który to sejm dla wyższych przyczyn złożony, w niebytności J.K.M. być by miał, co 
nie jest rzecz nowa, ale iż nie taki się składa, jaki wedle recesów na przedniejszych 
sejmiech być miał, tedy dopuszcza J.K.M. nasz miłościwy pan na zdanie W.M., je-
ślibyście W.M. chcieli, aby sejm ten był, tedy pod tym sposobem go składa, jeśliby 
się też W.M. nie zdało, aby ten sejm miał być, tedy J.K.M. zezwalać na to raczy, 
abyście W.M. posły swe albo posłali albo nie słali na walny sejm, abowiem nie chce 
nad zdanie W.M. J.K.M. w tej mierze nic czynić, bo na tymto sejmie o żadnej inszej 
rzeczy nic ani radzono ani namawiano nie będzie, jedno tylko około inflanckiej 
ziemie, jeśli ona ma być w Koronie albo nie, albo jeśliby się też to W.M. widziało, 
ani posłów posłać, ani inflanckiej ziemie przyjąć, ani nic nie stanowiwszy, z niczem 
się tu rozjechać, to będzie na wolę W.M. 

Z punktu widzenia czystości gatunku (instrukcji królewskiej dla sejmików) 
zachodzi sprzeczność między wymaganym wzorcem tego gatunku (wyznacznikami, 
istotą, funkcją, celem komunikacyjnym) a realizacją wyznaczników, celu i funkcji. 
wygląda na to, że cytowany tekst to nie wariant wzorca, ale wręcz jego zaprzeczenie, 
bo dochodzi do niezgodności z normą gatunkową. Relacja nadawczo-odbiorcza 
(władca – naród polityczny) wymagałaby, by król realizował akt illokucyjny, który 
tak by się dało sparafrazować: „podaję wam procedurę, w myśl której powinniście, 
po rozważeniu sprawy Inflant ze względu na dobro Rzeczypospolitej, wypracować 
decyzję w sprawie ich przyłączenia do Korony”. 

ale w realizacji z roku 1562 jest tak, że król instruuje szlachtę, aby robiła, 
co jej się podoba, albo i nie robiła, albo jeszcze coś trzeciego. Ma więc szlachta 
postanawiać, że ziemia inflancka ma być w Koronie albo nie, albo jeśliby się też 
to W.M. widziało. akt illokucyjny interpretować można tak: „radzę wam, byście 
zrobili x albo nie x ze względu na dobro y, albo co chcecie”, a po uwzględnieniu 
konkretów: „podaję wam procedurę, w myśl której powinniście, albo i nie powin-
niście, po rozważeniu sprawy Inflant ze względu na dobro Rzeczypospolitej, albo 
i po nierozważeniu tej sprawy, wypracować decyzję w sprawie ich przyłączenia do 
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Korony albo nieprzyłączenia ich, albo jakiejś trzeciej możliwości, albo nie wypra-
cować tej decyzji, a w ogóle to procedury tej nie musicie przestrzegać”.

oczywiście można te moje uwagi uznać za nadinterpretację, bo da się tę in-
strukcję czytać bez tego trzeciego elementu dwuelementowej alternatywy (albo 
jeśliby się też to W.M. widziało). ale da się i tak czytać, jak ja tu przeczytałem, 
sądzę zatem, że szlachcic, poznawszy tę instrukcję, mógł ją interpretować literalnie, 
tak właśnie, jak ja tu interpretowałem, i dla tej interpretacji znaleźć aprobatywną 
opinię prawną odpowiedniego jurysty – bo jak każdy tekst prawny, może ona być 
tak właśnie, to jest literalnie, interpretowana. dopuszczalne jest zatem co najmniej 
dwojakie, w tym zupełnie nielogiczne rozumienie tekstu.

a możliwość różnej interpretacji pojawia się przede wszystkim dlatego, że 
ta instrukcja jest niedobrze sformułowana również pod względem językowym. 
Można by chyba powprowadzać w niektórych miejscach, wbrew wydawcy, kropki 
i średniki: dopuszcza J.K.M. nasz miłościwy pan na zdanie W.M., [tu może być 
kropka?] jeślibyście W.M. chcieli [...], jeśli ona ma być w Koronie albo nie, [tu 
może być średnik?] albo jeśliby się też to W.M. widziało [...]. ale takie miejsca 
kropki i średnika są wątpliwe, bo składnia nie jest jasna. 

uważam, że to potoczność widzenia świata pociągnęła za sobą potoczność eks-
presji. w czym się ta potoczność wyraża? 1. hipotaksę można określić jako „naiwną”, 
skoro dopuszcza zdanie podrzędne przyczynowe z podrzędnym przyczynowym (por. 
abowiem... bo). 2. Równie „naiwna” jest parataksa: idzie o niezgrabne sformułowanie 
sugerujące wykazaną już wyżej nielogiczność alternatywy „albo tak, albo nie, albo 
jeszcze inaczej”: jeśli ona ma być w Koronie albo nie, albo jeśliby się też to w.M. 
widziało2. 3. Związki treściowe między zdaniami bywają niejasne. do której z moż-
liwych czynności szlachty odnosi się np. zaimek to w zdaniu ostatnim (to będzie na 
wolę W.M.)? do ostatniej z wyżej wymienionych, do niektórych, do wszystkich?

Podsumowując: nieudolnie zastosowane środki formalnojęzykowe, godne raczej 
zwykłej gadaniny niż aktu o randze monarszej, powodują zmianę wartości illokucyjnej, 
zaprzeczają normie gatunkowej i w konsekwencji decydują o niefortunności wypowiedzi. 

Składnia tej królewskiej instrukcji przypomina mi nieco np. pewien znacznie 
późniejszy (z 1811 r.) list niewykształconej szlachcianki, która tak pisała do swego 
administratora3: 
Pisałeś wacpan do mnie, żebym dekret przysłała i obwodnicy. Żadną miarą nie mogę, 
to dekret, duża księga, możeż teraz nie tak nagle potrzebna. Jak pisałeś, że zimą przy-
ślesz, to bym wtenczas posłała, ale teraz to można by się obwodnicą obejść. Można 

2 Przypomina to takąż 3-elementową alternatywę w emocjonalnym monologu rozzłoszczonej 
kobiety z filmu Niedziela Barabasza, gdy złość zaburzyła jej logikę myśli: Wybieraj! Jedno z dwojga: 
albo ja, albo piłka, albo rozwód! N. 

3 Pominąłem liczne błędy ortograficzne i regionalizmy fonetyczne, uwspółcześniłem interpunk-
cję, nie będąc jednak całkiem pewien, gdzie są granice zdań.
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wiedzieć, komu ten kawał graniczący sądzono, to ja bym tych obwodnicy posłała, 
a razem dekret i obwodnicy posyłać, to do 20 rubli pocztę trzeba będzie opłacić. Ja 
ani prawa jeszcze nie mam od w. Lachnickiego ani obwodnicy nie odda, wziął pienią-
dze, tylko mam dokument, że mam oddać i prawo przyznać. Co w. Strynski, to mnie 
dał i prawo i dekret swój z obwodnicą przysłał, ale ani pana Jurgowskiego nie ma 
obwodnicy. A co w. Zyburta, to ani prawa ani obwodnicy nie ma. Na tych, zmiłuj się, 
nacieraj, żeby dali, póki pan Szuszczewicz żyje, takoż i płacił kawał w. Krupowicza 
starego i na to ani obwodnicy nie odebrał, ani prawa nie wziął [...].  

FuNKCJA KREATYWNA TEKSTóW uRZĘDOWYCh

Idzie tu o funkcję tworzenia wizji świata innego niż sugerowana przez potocz-
ny „realizm naiwny”. Jak pisze Jan bartmiński, taki np. podstawowy dla poezji 
środek stylistyczny jak powtórzenie (refren itp.) zwalniał obrzęd, „zatrzymywał” 
czas, współtworzył mityczne „wieczne teraz”. „dopiero z czasem rytuał stał się 
ornamentem” [bartmiński, 1990, s. 204]. 

otóż i w tekstach urzędowych mogła dominować podobnie rozumiana funkcja 
kreatywna – funkcja tworzenia rzeczywistości, także tworzenia rzeczywistości 
przeszłej. obecnie to domena raczej powieści historycznej, a przecież zjawisko 
to dotyczy niektórych danych, zwłaszcza średniowiecznych aktów prawnych, np. 
falsyfikatów przywilejów i donacji, w których jako rzecz oczywistą i sprawiedliwą 
uważano rozciąganie na przeszłość praw obecnie posiadanych lub postulowanych. 

warto w związku z tym zwrócić uwagę na charakterystyczne operowanie kate-
gorią czasu w dawnych aktach prawnych, a mianowicie powtarzania czasowników 
performatywnych w formach praet. i praes: prawa [...] postanowiliśmy, jakoż posta-
nowiamy niniejszym czasy wiecznemi w 46; pozwoliliśmy i pozwalamy niniejszym 
listem naszym os 3, 78. celem takich sformułowań bywało nie tylko wpojenie 
odbiorcy, że „zawsze tak ma być, jak chcemy”, ale także ponadto, że „zawsze tak 
ma być, jak chcemy, bo zawsze tak było”. Np. w akcie unii lubelskiej postanowiono 
przyłączyć do Korony Królestwa Polskiego trzy województwa, oświadczając nie 
tylko to, że mają one należeć do Korony, ale że ponadto zawsze do niej należały, 
co było oczywistą nieprawdą. Starano się bowiem utrwalać przekonanie, że to ma 
szczególną wartość, co jest „z stara dawne”. 

ZAKOńCZENIE

Podałem przykłady zjawiska polegającego na obecności elementów jednej 
odmiany stylowej (np. potocznej) w tekstach (gatunkowo określonych) innej 
odmiany (np. urzędowej). Sądzę, że nie było ono wynikiem celowego stosowania 
„obcych” danemu gatunkowi, odmianie itd. środków stylistycznych, a więc wy-
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nikiem świadomej stylizacji, lecz raczej rezultatem swego rodzaju nieudolności: 
nieudolności konkretnych jednostek niedających sobie rady z komplikacją rozwi-
niętego systemu stylistycznego4 albo, wręcz przeciwnie, prostoty owego systemu, 
w którym przetrwały może relikty hipotetycznego pierwotnego „amorficznego 
continuum stylowego”.

co do wspomnianego pierwotnego „continuum stylowego” – nie byłoby ni-
czym dziwnym istnienie takiego zjawiska. Porównując bowiem dawne i dzisiejsze 
zjawiska kulturowe, nieraz widzimy różnicę polegającą na tym, że dawniej nie 
różnicowano zjawisk, które rozdziela się dziś. Nie rozdzielano jasno np. tego, co 
świeckie i duchowne, cywilne i wojskowe, oficjalne i prywatne, państwowe i ro-
dzinne itp. w konstruowaniu wypowiedzi nie rozdzielano choćby mowy zależnej 
i niezależnej, nie umiano zatem wpleść wypowiedzi ustnej do gatunku pisanego 
[Pisarkowa, 1984, s. 219] itd. 

bo też granica między ustnością a pisemnością nie była ostra, zwłaszcza że 
dla dawnej komunikacji językowej charakterystyczna była dominacja substan-
cji fonicznej. choć liczne dawne teksty dotarły do nas w postaci graficznej, to 
przeznaczone przecież były do wygłaszania czy śpiewania – np. kazania, oracje 
okolicznościowe, teksty nazywane dziś wierszami, a dawniej pieśniami; także pa-
miętnik Paska, który w wielu fragmentach określany jest jako zapis żywej gawędy. 
Nawet jeśli pewne wypowiedzi należały pierwotnie do pisanej odmiany języka, jak 
choćby Kazania sejmowe Skargi, to jednak zawierały liczne cechy właściwe dla 
wypowiedzi ustnych. umiejętność prowadzenia polemiki na piśmie miała wiele 
wspólnego z krasomówstwem, czytanie bowiem było w XvI w. jeszcze głośne, nic 
więc dziwnego, że również charakter piśmiennictwa polemicznego był dialogowy, 
a jego styl – retoryczny tak samo jak styl przemówień. Teksty urzędowe także 
niegdyś wygłaszano wobec zgromadzenia, choćby z powodu analfabetyzmu części 
odbiorców, zatem również w nich w sposób naturalny znajdowały zastosowanie 
środki retoryczne. 

Pośrednie kontakty pisemne były wówczas w istocie rzeczą nową: w pamię-
ci XvI-wiecznego szlachcica czy mieszczanina żywe były czasy, gdy jedynym 
kontaktem językowym był kontakt bezpośredni, gdy np. rycerzowi nie bardzo 
wypadało czytać i pisać. Nic więc dziwnego, że w średniopolskim piśmiennic-
twie wiele jest zjawisk, które przeniesiono inercyjnie z kontaktów bezpośrednich 
(„twarzą w twarz”). 

Podobnie ścisła klasyfikacja stylów funkcjonalnych to rzecz nowszej epoki; 
dawniej dominowały teksty niezróżnicowane funkcjonalnie. Można było używać 
środków „artystycznych”, „religijnych” lub „magicznych” w tekstach urzędowych. 

4 Nasuwa się ponure przypuszczenie: a może niefortunność wypowiedzi prawno-administra-
cyjnej była wówczas normą? I może ta niefortunność jest elementem naszej tradycji, trwającym do 
współczesności?
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historyk języka powinien odpowiedzieć na pytanie, jak długo istniał taki funk-
cjonalny synkretyzm i jak to się dokładnie stało, że style funkcjonalne się rozdzieliły. 
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ReLacJe MIĘdZy odMIaNaMI STyLowyMI  
JĘZyKa doby ŚRedNIoPoLSKIeJ

Streszczenie 

autor analizuje przykłady obecności elementów jednej odmiany stylowej (np. potocznej) 
w gatunkowo określonych tekstach innej odmiany (np. urzędowej) w XvI–XvII w. i rozważa, czy 
to przykłady świadomej stylizacji, czy relikty hipotetycznego pierwotnego „amorficznego continuum 
stylowego”, w którym nie było jeszcze ukształtowanych odmian stylowych. 

ReLaTIoNS beTweeN STyLISTIc vaRIeTy of LaNguage  
IN MIddLe PoLISh PeRIod

Summary

The author analyses examples of occurrence of the elements of a particular stylistic variety 
(f.e. colloquial) in stylistically categorized 16th–18th century texts belonging to other variety (f.e. 
formal). The author examines whether these are the examples of a conscious stylization or the relics 
of primary hypothetical “amorphic stylistic continuum”, in which particular stylistic varieties had 
not yet been developed. 


