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WSTĘP 

Przedstawiamy  uporządkowany  chronologicznie  zbiór  tekstów  polskich 
– od najstarszych po współczesne – opatrzony aparatem naukowym, komenta-
rzami, słownikami, indeksem osobowym i rzeczowym – dokumentujący zjawiska 
historycznojęzykowe na przestrzeni całości dziejów języka polskiego. 

Sądzimy, że niniejsza edycja umożliwi historykom języka śledzenie przemian 
w płaszczyźnie fonetycznej, gramatycznej  i  leksykalnej, a  także w ortografii. Daje 
ponadto możliwość rozpatrywania na materiale diachronicznym zjawisk komunikacji 
językowej (np. układu nadawczo-odbiorczego) i szerzej pragmatyki historycznej. Do-
starcza materiału świadczącego o ewolucji gatunków (w aspekcie pragmatycznym, 
stylistycznym,  strukturalnym), o przemianach  stylów  funkcjonalnych,  społecznych 
odmian języka, świadomości językowej i wiedzy o języku, sytuacji językowej w Pol-
sce, polityki  językowej  itd. Winna ukazać zmieniające się sposoby używania  języ-
ka w obrębie różnego rzędu wspólnot komunikatywnych, tworzenie się i przemiany 
wzorów zachowań językowych w ich wielostronnym uwarunkowaniu. 

Edycja może mieć wartość nie tylko dokumentacyjną, ale i analityczną, a to 
ze względu na wspomniane komentarze do tekstów. 

Publikacja nie powtarza zakresem i sposobem wydania tego, co zawarte jest 
w  dotychczasowych  chrestomatiach  Stefana  Vrtela-Wierczyńskiego1,  Wiesła-
wa Wydry i Wojciecha R. Rzepki2, Wacława Twardzika3, Witolda Taszyckiego4, 
a  także Teresy  Skubalanki, Marii Wojtak  i  Jerzego Bartmińskiego5. Natomiast 
pomyślana jest jako podobna do Wyboru... Stanisława Borawskiego i Antoniego 
Furdala6 i mogąca go zastąpić, bo również obejmuje teksty z całych dziejów języ-
ka i z głównych jego odmian. 

1 S.  V r t e l-W i e r c z y ń s k i, Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do roku 
1543, Lwów 1930 i wyd. nast. 

2 W. Wy d r a, W. R. R z e p k a, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984. 

3 Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego,  red. W.  Twardzik,  płyta 
DVD, Kraków 2006. 

4 W. T a s z y c ki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Kraków 1927 i wyd. nast., t e n ż e, 
Wybór tekstów staropolskich XVI–XVIII wieku, Warszawa 1955 i wyd. nast. 

5 Wybór tekstów nowopolskich XVIII–XX w., Lublin 1978, cz. 1 i 2 – T. Skubalanka i M. Woj-
tak, cz. 3 – J. Bartmiński. 

6 S. B o r a w s k i, A. F u r d a l, Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 1980. 
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Co prawda w ostatnim czasie pojawiły się liczne wydania elektroniczne za-
bytków  językowych,  jednak  zazwyczaj  albo w  transkrypcji  uproszczonej,  albo 
w formie skanów. Skany, zwłaszcza tekstów najstarszych, utrudniają ich wyko-
rzystanie  dla  celów badawczych,  a  transkrypcja  uproszczona dyskwalifikuje  je 
jako źródło i podstawę szczegółowych studiów historycznojęzykowych. Dlatego 
niniejszy projekt zakładał transliterację i digitalizację tekstów. 

Od  publikacji  ostatniego  dużego  wyboru  zestawiającego  teksty  polskie 
ze wszystkich epok upłynęło już 30 lat. Zaszła więc potrzeba udokumentowania 
ostatniego trzydziestolecia, które przyniosło ogrom zjawisk związanych zwłasz-
cza z pojawieniem się nowych mediów. Ponadto żadna wydana dotąd duża chre-
stomatia nie mogła odzwierciedlić przyrostu wiedzy spowodowanego rozwojem 
takich zwłaszcza dyscyplin  językoznawczych,  jak socjolingwistyka, pragmalin-
gwistyka lub genologia lingwistyczna. 

Przedstawiany tu Wybór... ma cel naukowy (bo może stanowić źródło albo 
przynajmniej  zachętę  do  badań  językoznawczych),  przede  wszystkim  jednak 
– dydaktyczny. Ma służyć pomocą  studentom  i pracownikom filologii polskiej 
w studiowaniu i nauczaniu historii języka narodowego – nauki badającej zmienne 
w czasie relacje między językiem a kulturą (lub ściślej: między językiem a innymi 
elementami kultury); traktującej język jako konieczny, integralny składnik i no-
śnik kultury symbolicznej, jej wytwór i zarazem czynnik ją współtworzący. 

Choć nie było naszym celem zastąpienie specjalistycznych wyborów tekstów 
najstarszych: Vrtela-Wierczyńskiego, Wydry i Rzepki oraz Twardzika (bo obję-
tość publikacji, i tak już duża, rozrósłaby niepomiernie), niniejsza książka może 
też służyć ilustracji zjawisk przedstawianych na zajęciach gramatyki historycznej 
języka  polskiego. Da  się  zastosować  do  zajęć  z  różnych  innych  przedmiotów, 
w  zależności  od  programu  danej  uczelni:  stylistyki,  retoryki,  leksykologii  itd., 
także dialektologii, bo są tu również teksty gwarowe lub gwarą silnie nasycone, 
nie tak co prawda liczne, by systematycznie ilustrowały osiągnięcia dialektologii 
opisowej (dialektografii), jednak w liczbie wystarczającej do poznania dawnego 
zróżnicowania regionalnego. 

1. DOBÓR TEKSTÓW 

Niniejsza  chrestomatia  zawiera  teksty  rozmaite.  Są w  niej  zabytki  należą-
ce do kanonu, wielokrotnie wydawane, chciałoby się powiedzieć „powszechnie 
znane”, bez których jednak chrestomatii „niepodobna sobie wyobrazić”. Dotyczy 
to  oczywiście  przede wszystkim  epoki  najstarszej,  z  której  przetrwało  tekstów 
tak mało,  że każdy z nich ma wartość nieoszacowaną. Mimo  to  i  one musiały 
podlegać selekcji. Przedstawiając, niejako z obowiązku, teksty kanoniczne, bie-
rzemy zresztą pod uwagę często słyszane zdanie, że zbiór „tekstów powszechnie 
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znanych” jest już zbiorem pustym (nawet dla studentów polonistyki), chyba że są 
to  teksty  kultury  masowej.  Większość  tekstów  średniowiecznych  przejęliśmy 
z  dotychczasowych  najlepszych wydań  krytycznych, w  tym  przede wszystkim 
z  płyty  DVD Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego 
pod red. Wacława Twardzika. 

Świętej  pamięci  Panu  Prof. Wacławowi Twardzikowi  składaliśmy  podzię-
kowanie za zgodę na takie wykorzystanie edycji elektronicznej zabytków staro-
polskich, której był  redaktorem. Niestety nie doczekał On wydania niniejszego 
Wyboru... 

Przedstawiamy też teksty znane już tylko z edycji w mało dostępnych i ni-
skonakładowych publikacjach specjalistycznych; funkcjonujące w obiegu nauko-
wym, ale np. niezbędne tu ze względu na możliwość nowych interpretacji. 

Pokazujemy  również  teksty  dotąd  niepublikowane,  a  trudno  dostępne,  bo 
np. zachowane w jednym rękopiśmiennym egzemplarzu archiwalnym – te możli-
wie w całości lub w dłuższych fragmentach. 

Uwzględnione  też  zostały  teksty  nagrane  na  taśmie  magnetofonowej 
oraz utrwalone za pomocą nowszych środków elektronicznych. W ten sposób po-
kazane są np. autentyczne rozmowy i inne gatunki potoczne, w których grają rolę 
zjawiska parajęzykowe i pozajęzykowe. 

Kilka tekstów, ze względu na ich rozmaite walory, mogliśmy przejąć z Wy-
boru... Stanisława Borawskiego i Antoniego Furdala, za co niniejszym autorom 
składamy podziękowanie. 

Udział poszczególnych epok: 

Według liczby tekstów 
(kolekcji tekstów)  

(w %)

Według liczby znaków  
(w %)

Do końca XV w. 4 5 

XVI w. – poł. XVIII w. 20 26

Poł. XVIII – pocz. XX w. 27 32

1914–1944 14 11

Czasy po II wojnie światowej 29,5 26

1945–1989 16,5 14

po 1989 13 12 

Razem 100 100
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Materiał jest tak dobrany, aby umożliwiał obserwację i komentarz w co naj-
mniej trzech aspektach. 

1. Teksty  jako  utrwalone  świadectwa  językowych  zachowań  społecznych. 
Jako  takie  są opatrzone komentarzami charakteryzującymi  role komunikacyjne 
nadawcy, odbiorcy  (lub adresata),  ich  status  społeczny,  łączącą  ich  relację,  typ 
kontaktu, typ sytuacji, cel, intencje, gatunek wypowiedzi itp. czynniki, które wa-
runkowały dany akt mowy – w takim zakresie, w jakim elementy te są nam do-
stępne i znane. 

2. Teksty jako świadectwa sytuacji językowej, które czytać można głównie 
po to, by poznać zawarte w nich (także explicite) informacje o sytuacji polszczy-
zny w danym miejscu i czasie.

3. Teksty jako świadectwo ewolucji systemu gramatycznego i leksykalnego. 

Staraliśmy się, by nasza książka, obejmująca całość piśmiennictwa, ogarnęła 
różne odmiany polszczyzny historycznej i współczesnej – i w związku z tym, by 
pokazała też różne typy tekstów. Zasięg tej różnorodności ograniczony był dbało-
ścią o możliwy do przyjęcia rozmiar całości. 

Spośród głównych stylów funkcjonalnych powinien być dla wszystkich epok 
reprezentowany potoczny (rozumiany  jako  podstawowy,  centralny,  uniwersalny 
– używany codziennie dla celów przeważnie komunikatywnych). Choć rzeczą trud-
ną  jest śledzić przeszłość potocznej mówionej odmiany  języka (cóż bowiem na-
prawdę wiemy np. o codziennych rozmowach ze średniowiecza?), to jednak pewne 
pojęcie o nich dają też stare przekazy pisane, np. listy, pamiętniki, dialogi stylizo-
wane na rozmowy potoczne. Z nowszych czasów mamy, oprócz pisanych, także np. 
wypowiedzi utrwalone na taśmie magnetofonowej lub przy użyciu kamery wideo. 

Dość  bogato  przedstawia  się  udział  odmiany  urzędowej  (kancelaryjnej) 
i prawnej w różnych odmianach – m.in. dlatego, że urzędowe użycie języka sta-
nowi o  jego pozycji  jako  języka państwa. Szczególnie ważne było  to w  latach 
1795–1918. Wybór...  zawiera więc  różne  teksty  z  tego  zakresu,  zawsze  liczne 
i dla społeczności istotne: od rot przysiąg sądowych, poprzez protokoły różnych 
czynności oficjalnych, np. rozpraw sądowych, po wyroki, uniwersały, arengi lub 
preambuły konstytucji, obwieszczenia władz, umowy kupna-sprzedaży i in. 

Odmiana naukowa zbyt późno się pojawiła, by mogły ją odpowiednio repre-
zentować teksty z epoki najwcześniejszej. Wybraliśmy teksty z trzech dziedzin: 
z  nauk matematycznych  (szczególnie  geometrii),  z  nauk  przyrodniczych  (che-
mia, biologia) oraz z nauk humanistycznych – tu głównie filologia (np. wstępy 
do  przekładów biblijnych XX w.),  zwłaszcza  językoznawstwo  reprezentowane 
z reguły przez teksty najwybitniejszych polskich uczonych. Są też liczne teksty 
popularyzujące naukę. 

Wśród  innych  gatunków użytkowych  są  listy  różnego  rodzaju  (od  ofi-
cjalnych  po  intymne),  modlitwy  z  różnych  epok  (jednak  modlitwy  codzienne 
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tylko w wersjach najdawniejszych), przemówienia  (mowy, oracje), gatunki pu-
blicystyczne i/lub uprawiane w środkach masowego przekazu: felietony, artykuły 
i wiadomości prasowe, wywiady, recenzje, ogłoszenia, reklamy itd. 

Osobne  zagadnienie  to  udział  stylu artystycznego  i  literatury  „pięknej” 
– niezależnie od tego, czy teksty literackie uważać będziemy za „koronę stworze-
nia” czy za teksty zgoła dewiacyjne. Użycie języka w literaturze jest bardziej niż 
w piśmiennictwie użytkowym czy w mowie żywej przykryte  specyficzną kon-
wencją i zazwyczaj znacznie się różni od użycia „zwykłego”. Wprawdzie póki ję-
zyk żyje, co jakiś czas dochodzi do odrzucenia skostniałych konwencji i zbliżenia 
do mowy „codziennej”, „potocznej”, ale to w istocie zastąpienie jednej konwencji 
literackiej inną. 

Tekstów literackich nie jest tu może tyle, ile można było oczekiwać. Wzięli-
śmy bowiem pod uwagę to, że studenci polonistyki dysponują już licznymi wypi-
sami – realizacjami gatunku, który już w starożytności propagował dobre wzory. 

Jeśli zaś mowa o dobrych wzorach, warto przypomnieć żywą do dziś  ideę 
romantyczną, w myśl której doskonalenie się języka jest dziełem wielkich twór-
czych jednostek. Znane jest zdanie Norwida: „Nie miecz, nie tarcz – bronią języ-
ka, lecz – arcydzieła”. Czy jednak w istocie to jednostki wybitne tworzą wzorce 
językowych zachowań? Otóż zachowania językowe jednostek wybitnych bywają 
z natury rzeczy zbyt trudne do naśladowania dla niezbyt wybitnego ogółu. Toteż 
Wybór... utrwala  teksty zarówno wybitne  i nietypowe,  jak niewybitne  i  typowe 
–  zarówno autorstwa  elity wyjątkowo dobrze władającej  językiem,  jak  i  ogółu 
władającego średnio i źle. Zamieszczamy więc i przykłady wielkiej poezji, i po-
ezji popularnej, np. piosenki, której pierwszą egzemplifikację mamy już ze śre-
dniowiecza.  Spośród  poetyckich  tekstów  religijnych  najwyższej  próby  zamie-
ściliśmy dwa psalmy w różnych przekładach lub parafrazach – od najstarszych 
po współczesne; spośród prozaicznych – kazania. 

Zróżnicowanie regionalne nie było dla nas zbyt istotne. Niniejszy wybór nie 
może więc  zastąpić Wyboru polskich tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha7. 
Uważaliśmy  bowiem,  że  nacisk  trzeba  było  położyć  na  język  ogólny  (ogólno-
narodowy, literacki). Wyjątek na rzecz polszczyzny dialektycznej czy gwarowej 
uczyniliśmy głównie dla Śląska i (w mniejszym zakresie) Kaszub – zważywszy 
osobliwość  sytuacji  językowej  tych  terenów,  zwłaszcza  zaś  zmienną  sytuację 
kaszubszczyzny, niegdyś uważanej zazwyczaj za dialekt polski, dziś  raczej po-
wszechnie za odrębny język słowiański. 

Jeśli zaś  idzie o  regionalne warianty  języka  literackiego,  to dość dużo  jest 
m.in. tekstów wielkopolskich i krakowskich, zwłaszcza dokumentujących czasy 
zaborów. Jeśli ponadto dopuściliśmy się może nadreprezentacji Łodzi (i okolic) 
oraz Ziemi Lubuskiej, to dla zaakcentowania, że niniejszy Wybór... powstał w tych 
właśnie dwóch miastach, gdzie lepiej lub gorzej realizowano i realizuje się język 

7 K. N i t s c h, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 3, Warszawa 1968. 



16

ogólnopolski oraz wzory ogólnych zachowań językowych. W mniejszym zakresie 
Łódź pokazana jest jako miejsce funkcjonowania polszczyzny regionalnej. 

Staraliśmy się o układ w pewnym sensie gniazdowy, aby nie dopuścić do zu-
pełnej atomizacji zbioru, w którym „co snop, to inszego zboża”. Stąd gniazda czy 
raczej ciągi – autorskie, stylowe, gatunkowe, geograficzne, tematyczne itd. Moż-
na więc znaleźć np. z różnych epok: dany gatunek (mowa pogrzebowa, anegdota, 
zeznanie, przedmowa tłumacza, sylwetka), różnie opisane jedno wydarzenie (ob-
lężenie Saragossy albo pogrzeb Szymborskiej), zjawisko („Murzyni australscy”), 
różne teksty jednego autora, np. Kajsiewicza, teksty Sienkiewicza i o Sienkiewi-
czu, stare i nowe teksty z Pabianic albo z Żelaznej itd. Wszystko to jest uwidocz-
nione w indeksie. 

Rozmiar.  Jako  zasadę  przyjęliśmy,  że  przedstawiamy  jakąś  całość  –  albo 
więc tekst kompletny (co tylko w przypadku krótkich było możliwe), albo frag-
ment stanowiący jednostkę w miarę zamkniętą, choć nieraz dość obszerną. Ina-
czej bowiem nie dałoby się pokazać np. realizacji gatunku. To niestety zwiększyło 
rozmiar Wyboru... 

2. SPOSÓB PREZENTACJI 

Układ tekstów 
Przyjęliśmy w niniejszej publikacji układ chronologiczny. Różne przypadki 

szczegółowe, takie np. gdy występuje różnica między datą powstania autografu 
a datą kopii lub datą publikacji opisano w komentarzach. Zasada ogólna jest taka, 
że gdy nie zachował się autograf lub pierwodruk, decyduje data zachowanej kopii 
lub zachowanego druku. Jednolite gatunkowo kolekcje krótkich tekstów powstałe 
w dłuższym okresie (np. „opisy cudów”) zamieszczono pod datą tekstu najstar-
szego, wskazując zarazem daty graniczne (od – do). 

Dzieląc książkę na dwa tomy i wybierając połowę wieku XIX jako cezurę, 
kierowaliśmy się względami wyłącznie technicznymi. 

Tytuły 
Staraliśmy się zachować oryginalny  tytuł  tekstu, unowocześniając  jego pi-

sownię; gdy był zbyt długi, skracaliśmy go. Gdy przedstawiamy rozdział dłuższe-
go tekstu, podajemy oryginalny tytuł tego rozdziału. Jeśli czy to z całości dzieła 
czy z całości rozdziału wybrano część, po tytule następuje informacja: (fragment, 
fragmenty, wybór). W praktyce napotykaliśmy na rozmaite trudne wypadki szcze-
gółowe (np. był pewien kłopot z tytułami prasowymi, gdy nietytułowany tekst był 
częścią tytułowanego cyklu), ale w tym miejscu nie będziemy tych szczegółów 
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wykazywać. Gdy tekst nie ma oryginalnego tytułu, pozostawiamy tytuł tradycyj-
nie utrwalony (np. Psałterz floriański, a nie Rękopis BN nr 7513), albo nadajemy 
mu tytuł w nawiasie kwadratowym, np. [Ogłoszenia prasowe]. 

Pisownia. Zasady transliteracji i symbole edytorskie 
Wybór transliteracji czy transkrypcji jako stosownego sposobu prezentacji tek-

stu zależy od tego, czy ma być on pomocny w dydaktyce polonistycznej, czy także 
w  rozwijaniu  zainteresowań przeszłością  języka polskiego nie  tylko przez  filo-
logów polonistów. Skoro liczymy na spełnienie wszystkich tych funkcji, byłoby 
najlepiej podawać teksty zarówno w transliteracji, jak i transkrypcji. Ale zależymy 
też od czynnika, takiego jak rozmiar publikacji, a ponadto wymienione wyżej cele 
mają swą hierarchię, toteż podajemy teksty w transliteracji, a w transkrypcji tylko 
wyjątkowo – w takich wypadkach, gdy dotarcie do oryginału nie było możliwe, 
tekst zaś mimo to z jakichś powodów uznany został za wart publikacji. 

Podstawą jest zatem transliteracja. Stopień wierności wobec oryginału zależy 
od czasu, w którym tekst powstał. Najstarsze teksty obrazuje się jak najdokładniej. 
Jeżeli współautorzy niniejszego Wyboru... dostarczyli transliterację grafemiczną, za-
chowuje się ją. W takich wypadkach uwidoczniony jest krój liter, który niekoniecznie 
ma wartość funkcyjną w systemie fonologicznym. Z kolei w przypadku tekstów naj-
nowszych wystarczały w zasadzie zwykłe odpisy. W sytuacji, gdy ważny był układ 
treści na stronie, staramy się go zachować – pokazujemy raczej kopię niż odpis. 

Błędy  ortograficzne  i  pomyłki  pisarskie  przejmujemy  z  tekstów  oryginal-
nych bez poprawek. Osobne wykazywanie błędnej pisowni dotyczy okresu i typu 
tekstów, w których norma ortograficzna była już względnie ustalona. W tekstach 
średniowiecznych raczej nie da się wskazać błędów ortograficznych, natomiast 
da się wskazać „omyłki pióra”. Błędy i pomyłki opatrujemy w przypisach dolnych 
komentarzami tak w rkpsie (druku, maszynopisie itp.), ewentualnie bł. (= błędnie) 
w rkpsie (druku, maszynopisie itp.). 

Zachowujemy litery wyróżniające się krojem lub znakami diakrytycznymi, 
co do których istnieje pewność lub przypuszczenie, że mają jakąś funkcję w sys-
temie graficznym. 

Zachowuje się: 
– wszystkie znaki diakrytyczne i ich brak; palatalność spółgłosek oznaczoną 

różnymi znakami (ˊ, ˙, ˉ) oddaje się kreską (akutem) nad literą;
– oryginalną pisownię łączną i rozdzielną; 
– oryginalną pisownię małą i wielką literą; 
– podwojenie znaków; 
– oryginalną interpunkcję: kropkę (także kropkę umieszczoną na środku li-

nijki tekstu zasadniczego), średnik, dwukropek, ukośną kreskę (jako odpowiednik 
przecinka); 

– podkreślenia poszczególnych wyrazów. 
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Odróżnia  się długie  ∫  i  krótkie  s. Długie  ∫  zachowaliśmy  jako bardzo cha-
rakterystyczne dla dawnych rękopisów i druków, a przy tym w pewnym okresie 
mające nawet wartość polityczną, gdy reprezentowało stary porządek zwalczany 
przez siły oświeceniowe. 

Litery з  i ӡ zastępuje się przez z (i odpowiednie kropkowane na ż),  jednak 
w nielicznych wypadkach zachowuje się je, gdy tekst jest w transliteracji grafe-
micznej. 

Nie zachowuje się kropki lub dwóch kropek nad literą y. 
Literę ƶ zastępuje się przez ż. Ujednolica się różne kształty litery r. 
Pozostawia się o we frakcji górnej, np. Jegº Mczi.
Skróty rc. rć. oddaje się przez etc.; pozostawia się znak &. 
Abrewiacji  w  zasadzie  nie  rozwiązujemy. Rozwiązania  abrewiacji w  tek-

stach średniowiecznych przejętych z dotychczasowych edycji przejmujemy wraz 
z tymi tekstami. Rozwinięcia wyrazów skróconych lub zapisanych z pominięciem 
znaku podane są tam we frakcji górnej. 

Nie  rozwiązujemy  zatem  każdorazowo  licznych  niegdyś  skrótów  form 
grzecznościowych, a to ze względu na niemożność ich precyzyjnego rozwinięcia. 
Formy te bowiem, dość stałe w piśmie, w mowie szybko ewoluowały, ulegając 
głównie fonetycznym redukcjom. 

Ogólna informacja o odczytywaniu takich skrótów: 
wm, wmci – wasza miłość, waszmość, waszeć, waść…, waszej miłości, 

waszmości itd.,
wkm, wxm, wkmci – wasza królewska miłość, wasza książęca miłość, waszej 

królewskiej miłości (mości) itd.,
wmmmp – wasza miłość mój miłościwy pan (pani), waszmość pan 

(pani), waćpan (waćpani) itd.,
wmmwmp – wasza miłość mój wielce miłościwy pan (pani) itd.,
mciwy, mci – miłościwy, miłościwa, miłościwe, mościwy, mości itd.,
iomc, imc, im, imci – jego (jej) miłość, jegomość, jejmość, jegomości, jejmości itd.,
jo – jaśnie oświecony,
jw – jaśnie wielmożny.

Szczegóły i osobliwości wyjaśniono w komentarzach po tekstach. 
Granice rządków (znakiem |) uwidoczniliśmy w tekstach do roku 1600, ale są 

odstępstwa od tej zasady w dwóch kierunkach. Z jednej strony nie zaznaczaliśmy 
granic rządków w tych tekstach wcześniejszych, co do których nie dysponowaliśmy 
stosowną informacją; z drugiej – znacznie rzadziej zdarza się zaznaczanie ich w tek-
stach późniejszych, zwłaszcza wówczas, gdy znak pozwala oszczędzić miejsca. 

Wiersze  tekstu oryginalnego nie są numerowane; odstępstwa od tej zasady 
dotyczą nielicznych utworów wierszowanych. 

Jeśli znane nam były granice między stronami (kartami) oraz numeracja stron 
lub kart w tekstach sprzed 1830 r., zaznaczono je symbolem || oraz np. ||21v||. Wy-
jątkowo dotyczy to tekstów późniejszych. 
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Gdy zamieszczamy fragment wyjęty z tekstu, zawsze na początku, w opisie 
bibliograficznym, podane są strony (od – do), z którego ten fragment pochodzi. 

Dawni drukarze pod ostatnim rządkiem strony umieszczali pierwszy wyraz 
strony następnej. Z tego powtarzania tu rezygnujemy, chyba że między zapisami 
wyrazu na stronie recto i na stronie verso jest jakaś różnica. 

Symbole edytorskie 
[aaaa]   – wyraz lub litery w rękopisie przekreślone.
{bbbb}   – wyraz lub sekwencja liter nadpisana w rękopisie ręką własną autora.
/cccc/   – wyraz lub sekwencja liter nadpisana w tekście inną ręką.
[dddd]   – rozwinięcia wyrazów skróconych lub zapisanych z pominięciem zna-

ku; litery i wyrazy dodane, których w tekście brak; uzupełnienie miej-
sca uszkodzonego. 

eeee   – w tekstach staropolskich (do XV w.): rozwinięcia wyrazów skróco-
nych lub zapisanych z pominięciem znaku;  litery  i wyrazy dodane, 
których w tekście brak. 

||  – początek nowej strony.
||100||   – początek nowej strony i numer nowej strony. 
|   – koniec rządka.
¦   – koniec kolumny.
[........]   – miejsce nieczytelne lub uszkodzone; liczba kropek sugeruje prawdo-

podobną liczbę liter.
[…]   – opuszczenie fragmentu tekstu przez wydawcę niniejszego Wyboru...8
¶  – znak przeniesiony z tekstu oryginalnego. 
?	 – znak przeniesiony z tekstu oryginalnego. 
◄  – znak przeniesiony z tekstu oryginalnego.
í	 – znak przeniesiony z tekstu oryginalnego.
†  – znak przeniesiony z tekstu oryginalnego.

Inne  symbole,  jeśli  zajdzie  potrzeba  ich  użycia,  stosuje  się według Zasad 
wydawania tekstów staropolskich9.

Transliteracje  przejęte  z wydań  krytycznych  dostosowano  do  powyższych 
zasad. Zmiany dokonane w stosunku do tych wydań, a także wszystkie inne róż-
nice między pierwowzorami a tekstami tu wydanymi, opisano w komentarzach 
wstępnych. 

8 W nowszych  tekstach,  idąc  za  radą  prawnika,  ukryto  lub  zmieniono  dane  osobowe,  dane 
– w tym nazwy – podmiotów (np. spółdzielni, fundacji, szkół), adresy nieruchomości itd. – co samo 
w sobie jest ciekawe ze względu na ujawnienie się dzisiejszego zakresu tabu językowego.

9 K.  G ó r s k i,  W.  K u r a s z k i e w i c z,  F.  P e p ł o w s k i,  S.  S a s k i,  W.  T a s z y c k i, 
S. U r b a ń c z y k, S. W i e r c z y ń s k i, J. Wo r o n c z a k, Zasady wydawania tekstów staropol-
skich. Projekt, (przykłady oprac. J. Woronczak), Wrocław 1955. 
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Teksty  opatrzono  różnego  typu  omówieniami  wybranych  zjawisk,  które 
w nich wystąpiły lub które stanowiły dla nich konteksty. Omówienia te umiesz-
czono w przypisach, komentarzach, słownikach i w indeksie. 

Przypisy dolne
Nie objaśniamy w przypisach dolnych  form gramatycznych,  zjawisk daw-

nej wymowy itd.; jeśli to konieczne, objaśnienia takie zamieszczamy w komen-
tarzach. 

W przypisach dolnych umieszczono: 
–  niezbędne  informacje  typu  edytorskiego: wskazanie  błędów,  omyłek  pi-

sarskich i drukarskich („literówek”) opatrzonych komentarzami „tak w rkpsie”, 
„tak w druku”  itd.,  ewentualnie  z  dodaniem  formy poprawnej  po  skrócie  zam. 
(zamiast); 

– tłumaczenie wtrętów i cytatów z łaciny i z  innych języków obcych. Tłu-
maczenia  fragmentów  łacińskich następują po półpauzie, bez skrótu  łac.10  Inne 
opatrzono po półpauzie skrótami niem., fr., ang. itd.; 

– przypisy przejęte  z  tekstu cytowanego – z komentarzem: przypis autora 
lub tp.; 

– nieliczne objaśnienia typu rzeczowego. 

Komentarze 
Komentarze są dwojakie. 
Przed tekstem zamieszczamy jego krótki opis bibliograficzny: źródło tekstu, 

np. miejsce  przechowywania  rękopisu  i  jego  sygnaturę,  nazwisko  autora,  tytuł 
druku, miejsce i datę wydania oraz (jeśli to istotne) wydawcę itd. Potem następuje 
skrótowa nota edytorska: informacja o pisowni oryginalnej, o typie transliteracji, 
o jej osobliwościach i modyfikacjach. 

Nazwisko autora nie jest osobno wykazywane w przypadku tekstów szablo-
nowych, np. blankietów, które ktoś tylko wypełnił i złożył na nich podpis, a także 
protokołów urzędowych,  a  to  ze względu na niemożność ustalenia udziału po-
szczególnych osób (pisarza, sekretarza, przewodniczącego posiedzenia…) w po-
wstawaniu ostatecznej wersji tych tekstów. 

Po  tekście  przedstawiamy autora  (jeśli  jest  znany)  i  tekst w  aspekcie  filo-
logicznym,  a  następnie  krótko  analizujemy  język  tekstów:  przede  wszystkim 
w płaszczyźnie genologiczno-pragmatycznej i funkcjonalno-stylistycznej. Ogól-
nym celem komentarzy jest ukazanie zmieniających się sposobów używania języ-
ka w obrębie różnego rzędu wspólnot komunikatywnych. Na zjawiska systemowe 

10 Dotyczy to cytatów (przejawów częstego zwłaszcza w XVII i XVIII w. „przełączania ko-
dów”); natomiast latynizmy przyswojone przez polski system słownikowy i gramatyczny objaśnia-
ne są w słowniczkach pod poszczególnymi tekstami, podobnie jak inne wyrazy „trudne”. 
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(gramatyczne) i (orto)graficzne zwraca się uwagę wtedy, gdy są z jakichś powo-
dów istotne: czy to z racji dawności tekstu, czy to z uwagi na innowacyjność faktu 
graficznego, jego osobliwość. 

Komentarzy nie  sporządzaliśmy według  jednego  schematu,  a  to  ze wzglę-
du na różnorodność tekstów i różnorodność kryteriów ich wyboru. Niektóre tek-
sty wybierano ze względu na  styl,  inne z uwagi na  realizację danego gatunku, 
ze względu na informacje o sytuacji językowej, jeszcze inne z rozmaitych innych 
jeszcze powodów. Zatem i komentarze bywają różne – niektóre eksponują zjawi-
ska stylistyczne, inne genologiczne, jeszcze inne traktują tekst jako źródło infor-
macji o sytuacji języka polskiego w danym czasie i na danym terenie itp. 

Przyjęliśmy jako zasadę ogólną, że podstawowa wiedza o ewolucji systemu 
gramatycznego powinna być czytelnikowi znana z innych podręczników; niniej-
sza książka nie może ich zastąpić. Niemniej jednak wskazujemy na różne osobli-
wości fonetyczne i gramatyczne, zwłaszcza epok najstarszych. 

Komentarze  są  różne  i  z  tego  powodu,  że  są  różnego  autorstwa. Autorom 
zaś zostawiono w tym zakresie pewną swobodę i nie starano się ujednolicać ko-
mentarzy na siłę. Analizy są bardziej i mniej dokładne, bardziej i mniej specjali-
styczne, niektóre można uznać za zaledwie „zalążki” komentarzy. Nie uważali-
śmy tu jednolitości za zaletę, bo nie traktujemy naszych komentarzy jako słowa 
ostatecznego o danym  tekście. Zostawiamy możliwość dokładniejszej, bardziej 
pogłębionej analizy w procesie dydaktycznym oraz w opracowaniach naukowych 
–  i zachęcamy do niej. Mamy nadzieję, że komentarze nie wyręczą studentów 
w samodzielnej analizie tekstów. 

Niektóre informacje uznano za konieczne w każdym komentarzu. Tak więc 
podaje się imię i nazwisko autora, o ile są znane. W niektórych wypadkach (do-
tyczy  to  tekstów z naszej epoki) uznano  jednak konieczność  ich przemilczenia 
lub pseudonimowania. Potem następują daty urodzenia i ewentualnie śmierci, na-
tomiast miejsce urodzenia wtedy, gdy to jest z jakichś względów istotne. Krótkie 
dane biograficzne umieszcza  się w  tych  zwłaszcza przykładach,  gdy  autor  jest 
mało znany. Uznaliśmy, że nie ma np. potrzeby wyjaśniania, kim był Juliusz Sło-
wacki. Jeśli w Wyborze... jest kilka tekstów danego autora, informacje te umiesz-
czamy po tekście najstarszym, chyba że dla późniejszego dzieła miały znaczenie 
jakieś nowe fakty biograficzne. 

Zasada, w myśl której pewne zjawisko opisuje się czy analizuje szczegółowo 
tylko po tekście, w którym wystąpiło po raz pierwszy, dotyczy też opisu czy ana-
lizy zjawisk językowych. Prześledzeniu dziejów danego zjawiska na podstawie 
wybranego ciągu tekstów służy indeks rzeczowy. 

W niektórych wypadkach po końcowym komentarzu (rzadziej wewnątrz ta-
kiego komentarza) umieszczamy odsyłacze do innych tekstów niniejszego Wybo-
ru... poprzedzone skrótem zob. 
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Słowniki 
W słowniczkach umieszczonych po komentarzach do tekstów podajemy zna-

czenia wyrazów, które uznaliśmy za niezrozumiałe dla dzisiejszego czytelnika. 
Kierowaliśmy się w tym względzie doświadczeniem dydaktycznym. Oczywiście 
potrzeby czytelnicze nie są jednakowe i nawet wśród autorów niniejszego Wybo-
ru... ujawniły się pokoleniowe różnice znajomości znaczeń niektórych wyrazów. 

Wyjaśnienia wymaga, dlaczego słowniki umieszczono osobno pod poszcze-
gólnymi tekstami, nie zaś w jednym zbiorczym słowniku na końcu Wyboru... Za-
decydowała o tym, uwidaczniająca się również w niniejszym Wyborze..., ewolucja 
znaczeniowa wyrazów. Toteż za korzystne uznaliśmy związanie objaśnianych wy-
razów z kontekstami, w jakich wystąpiły. Definicje bowiem uwzględniają to zna-
czenie, niekiedy rzadkie i osobliwe, które wystąpiło w danym tekście. Co prawda 
niektóre z wyrazów objaśniono wskutek tego wielokrotnie tą samą definicją, jed-
nak takich wypadków nie jest w istocie wiele. Jeden dla całości słownik wiązał-
by się z koniecznością wielokrotnego przechodzenia od tekstu do odległego odeń 
słownika i szukania jednej z wielu być może definicji w danym artykule hasło-
wym, co byłoby kłopotliwe. 

Objaśnienia wyrazów i form są możliwie jak najkrótsze, definicje zazwyczaj 
synonimiczne. Nie powołujemy się każdorazowo na słowniki, z których zaczerp-
nęliśmy  definicje  lub  których  definicje  dostosowaliśmy  do  naszego materiału. 
Wyjaśnień szukaliśmy w słownikach języka polskiego; w niektórych wypadkach 
trzeba było sięgnąć także po słowniki innych języków. 

W  zasadzie  nie  objaśniamy  wyrazów  gramatycznych,  których  funkcji  ła-
two się domyślić z kontekstu. Nie objaśniamy też tego, co już zostało objaśnione 
w tekście, np. gdy we fragmencie podręcznika geometrii zdefiniowane są terminy 
geometryczne. 

Indeks 
Indeks ma umożliwić np. szukanie innych tekstów danego autora, przejawów 

danego zjawiska w różnych epokach, informacji o danym terenie itd. 
Zawiera w szczególności następujące kategorie haseł: 
• terminy użyte w komentarzach, opisujące zjawiska tekstowe i językowe, np. na-

zwy gatunków mowy, zjawisk stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych itd.; 
• nazwy osobowe – nie wszystkie, lecz imiona, nazwiska, pseudonimy auto-

rów i/lub współtwórców tekstów, niekiedy ich adresatów, a także osób istotnych 
dla historii języka polskiego, o których są w tekstach wzmianki; 

• nazwy miejscowe, geograficzne, jeśli są istotne dla historii języka, a kon-
kretnie np. dla charakterystyki sytuacji językowej na danych terenach (Małopol-
ska, Warszawa, Ukraina, Lwów  itp.);  także nazwy miejscowości  lub  regionów, 
w których teksty powstały;
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•  nazwy  instytucji ważnych dla  języka polskiego:  uczelni,  zakonów,  także 
oficyn wydawniczych (do XVI w. zawsze),  tytuły czasopism, w których  teksty 
zamieszczono; 

• nazwy innych zjawisk ważnych dla historii języka polskiego, np. niektórych 
wydarzeń politycznych;

• formy utrwalenia tekstu: rękopis (wykazane tylko z okresu po roku 1500), 
druk (wykazany tu tylko z okresu sprzed roku 1500), maszynopis itd. 

Innych nazw własnych i pospolitych, uznanych za przygodne, w indeksie nie 
umieszczamy.

Liczby w indeksie oznaczają numery tekstów. 

3. AUTORSTWO 

Niniejszy Wybór...  jest  dziełem pracy zespołowej  jako elementu  szerszego 
przedsięwzięcia współpracujących od kilkunastu lat polonistycznych środowisk 
językoznawczych, zielonogórskiego i łódzkiego. Powstał jako materialny rezultat 
projektu badawczego: „Teksty do historii używania języka narodowego z anek-
sami” (nr 11H 11 008680) finansowanego w latach 2011–2014 przez MEN w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i realizowanego w Katedrze 
Historii  Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Zakładem 
Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W reali-
zacji projektu brali udział: 

‒  z  Uniwersytetu  Łódzkiego:  Danuta  Bieńkowska,  Anetta  Gajda,  Marek 
Cybulski, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita  Pawłowska, Magdalena 
Pietrzak, Jagna Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa 
Woźniak, Rafał Zarębski; 

‒  z  Uniwersytetu  Zielonogórskiego:  Stanisław  Borawski,  Magdalena  Ha-
wrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Pałucka-Czerniak, 
Dorota Szagun, Anna Wojciechowska, Marzanna Uździcka. 

Całością kierował Marek Cybulski. 
W pracach  tego rodzaju zazwyczaj  trudno ściśle wskazać wkład pracy po-

szczególnych członków zespołu. Tu postaraliśmy się to zrobić ze względu na obo-
wiązujące teraz przepisy dotyczące oceny dorobku naukowego. Zatem szczegó-
łowo zaznaczamy, jaki udział mieli poszczególni członkowie zespołu w całości 
publikacji. Informacje takie są podawane dwukrotnie: pod lokalizacją i na końcu 
tekstu. 
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Przykład: 

328. Aleksander Łętowski, Błędy nasze     1925 
(fragmenty przedmowy)

A. Ł ę t o w s k i, Błędy nasze. Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie, Wilno 1915, 
s. 5–6, 10–12.

Elżbieta Umińska-Tytoń 
[ß Osoba, która wybrała i dostarczyła tekst oraz odpowiada 

za jego transliterację lub transkrypcję.]
[TEKST]

Komentarz. Aleksander Łętowski (1859–1922) stał na stanowisku puryzmu językowego. 
W książce opublikowanej po ustąpieniu z Wilna Rosjan wzywał do ujednolicenia języka, którego 
regionalizmy uważał za dziedzictwo epoki porozbiorowej. Emocjonalizm tekstu wyraża się wy-
razistym wartościowaniem (szpetny, zabrudzony, zohydzony i in.).

Marek Cybulski 
[ß Osoba, która odpowiada za komentarz i słownik do tekstu.]

Tłumaczenia  fragmentów  łacińskich  (jeśli  nie  ma  innej  bez  informacji 
szczegółowej)  dokonała Anna  Lenartowicz-Zagrodna,  skorygował  tłumaczenie 
Prof. Zbigniew Danek. 

Niezależnie od tak wykazanego wkładu pracy poszczególnych autorów od-
powiedzialność za całość publikacji spoczywa na redaktorze publikacji, którym 
jest Marek Cybulski. Jego autorstwa są prawie wszystkie słowniki zamieszczone 
pod tekstami. 

Kończąc uwagi wstępne, pozostaje podziękować osobom nienależącym do ze-
społu autorskiego, które jednak w niniejszej edycji bardzo pomogły. O nieocenio-
nej pomocy śp. Prof. Wacława Twardzika już była mowa. Doktorowi habilitowa-
nemu Maurycemu Olmie dziękujemy za udostępnienie i opracowanie edytorskie 
dwóch listów XIX-wiecznych, a Prof. Jackowi Brzozowskiemu i Prof. Barbarze 
Wolskiej za pomoc w analizie niektórych tekstów z XVIII i XIX w. 

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Panu Prof. Bogdanowi Walcza-
kowi, którego recenzja pozwoliła poprawić usterki i mankamenty merytoryczne 
niniejszej pracy. 

Łódź 2013  Marek Cybulski


