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Streszczenie
Zapisana alfabetem łacińskim wczesnonowożytna ruska liryka paralitur-
giczna przynależy do literackiego dziedzictwa polsko-ruskiego pogranicza 
kulturowego. Dotychczas słabo rozpoznana ze względu na znaczne roz-
proszenie w polskich rękopisach typu silvae rerum, nie weszła do obiegu 
historycznoliterackiego, pozostając na marginesie badań nad popularną 
twórczością religijną Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Artykuł zawiera 
edycję krytyczną odnalezionej w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej narracyj-
nej „Pieśń o świętym Wasylim”, będącej hagiograficzno-pokutną odmianą 
tzw. religijnej pieśni ruskiej. Utwór, poprzez przywołanie legendy o wypę-
dzeniu przez Bazylego Wielkiego demonów z grzesznika, stanowi poetyckie 
wezwanie do umacniających wiarę modlitwy i pokuty, symbolizowanych 
przez nieugiętą postawę powszechnie czczonego ojca Kościoła.

Abstract
The early modern Ruthenian paraliturgical lyric, written in the Latin al-
phabet, belongs to the literary heritage of the Polish-Ruthenian cultural 

1  Mgr Barbara Dzierżanowska, Instytut Literatury Polskiej w Wydziale Polonistyki 
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borderland. It has been poorly recognized so far due to its scattering in 
Polish manuscripts of the silvae rerum type, and has not entered the his-
torical and literary circulation, remaining on the margins of research on 
the popular religious works of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The 
article contains a critical edition of the narrative Song of Saint Vasili found 
in the manuscript of the Jagiellonian Library, which is a hagiographic-pen-
itential variant of the so-called Ruthenian religious song. By evoking the 
legend of Basil the Great’s expulsion of demons from a sinner, the work is 
a poetic call to prayer and penance that strengthen faith, symbolized by the 
steadfastness of the universally revered Father of the Church.

Język ruski jako jeden z oficjalnych języków Rzeczypospolitej opi-
sywany jest najczęściej w kategoriach jego funkcjonalności dla admi-
nistracji państwowej, czyli kancelarii Korony Królestwa Polskiego oraz 
kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego (Lazorkina 2008, 43-48; 
Temčinas 2017, 99-100; Walczak 2018, 277-287). Jednak codzienny 
język mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego i ukraińskich ziem 
Korony stanowił amalgamat wielu dialektów ruskich i języka cerkiew-
nosłowiańskiego, a także polskiego, który był językiem kultury domi-
nującej w regionie, pełniącym funkcję pośrednika w kontaktach Rusi 
z Zachodem (Getka 2009, 261). Wieki wspólnej historii i relacji między 
narodami zamieszkującymi Rzeczpospolitą (zapoczątkowanych unią 
personalną z 1386 roku) oraz brak wyraźnej bariery językowej skutko-
wały wzajemną polsko-ruską wymianą kulturową2. Polacy postrzegali 
kulturę ruską jako regionalną odmianę kultury rodzimej (polskiej), a lo-
kalne dialekty polsko-ruskie zrozumiałe były w całej Rzeczypospolitej, 
przyczyniając się do rozwoju swoistej mody na ‘ruskość’, dotyczącej za-
równo obyczajowości, jak i popularnej twórczości poetyckiej (Brückner 
1931, 115; Hernasowa 1959, 556). Twórcy ruscy znakomicie orientowali 

2  Codzienny język ruski (zwany również ‘ruską mową’ lub ‘prostą mową’) zawierał 
w sobie elementy języka białoruskiego, polskiego i ukraińskiego, co składało się na ty-
powy język pogranicza kulturowego i literackiego. Intensywne kontakty polsko-ruskie 
zaczęły się już w XVI wieku, a na wiek XVII przypada czas najsilniejszego wpływu 
polszczyzny na język ruski.
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się w literackich gustach odbiorców z kręgów szlacheckich i mieszczań-
skich, co zaowocowało np. ruskimi wariacjami na tematy arkadyjskie 
i bukoliczne (Borek 2002, 15-45) czy też utrzymanymi w poetyce dum 
ukrainnych wierszowanymi relacjami z wydarzeń historycznych (Brück-
ner 1911, 195; Kuran 2008, 167; Dzierżanowska 2022). 

Zauważyć należy, że wymiana kulturowa miała charakter obustron-
ny. Polska kultura literacka odcisnęła swoje piętno chociażby na ru-
skiej popularnej liryce religijnej obecnej zarówno w środowiskach 
prawosławnych, jak i unickich, które zaczęły adaptować konwencje 
i motywy zachodniej poezji paraliturgicznej, funkcjonującej poza kul-
tem oficjalnym – początkowo dzięki przekładom lub parafrazom pieśni 
łacińskich i polskich, a następnie poprzez łączenie komponentów ty-
powych dla ruskich hymnów z formami stylistycznymi właściwymi dla 
polskich utworów religijnych (Medwedyk 1994, 397; Medwedyk 2000, 
348). Pod koniec XVII wieku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów wykonywane i zapisywane w śpiewnikach były już 
ruskie popularne pieśni religijne (zwane duchownymi lub nabożny-
mi) poświęcone Bogu, Maryi, poszczególnym świętom, świętym oraz 
pieśni pokutne (Voznâk 1913, 180). Czas największej popularności 
ruskiej liryki paraliturgicznej przypadł na wiek XVIII. Obok zbiorków 
rękopiśmiennych pojawiały się druki (najczęściej śpiewniki) zawierające 
pojedyncze utwory, które cieszyły się znaczną popularnością, wchodząc 
następnie do trwałego obiegu. Ich przynależność konfesyjna jest nieraz 
trudna do ustalenia, a heterogeniczny język i grafia uniemożliwiają 
jednoznaczne klasyfikacje.

Ponieważ ruskie urzędowe dokumenty ze wschodnich terytoriów 
Rzeczypospolitej zapisywane były głównie cyrylicą, również ruska 
twórczość literacka zwyczajowo kojarzona była w polskiej literaturze 
naukowej z tym alfabetem, więc w konsekwencji zdarzało się przypo-
rządkowywanie jej wyłącznie do kultury wschodnich narodów słowiań-
skich (Nowak-Dłużewski 1972, 91; Temčinas 2017, 87). Tymczasem 
znaczna liczba utworów ruskiej poezji popularnej dotrwała do naszych 
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czasów w źródłach o proweniencji polskiej – głównie w sylwach rękopi-
śmiennych, rzadziej w starodrukach. Zwykle określa się je za starszymi 
opracowaniami jako pieśni ruskie, zaliczając do nich pisane alfabetem 
łacińskim wiersze w języku ruskim (Brückner 1911; Nowicka-Jeżowa 
1996; Dzierżanowska 2019). Anonimowe, wpisywane do sylw często 
wraz z pieśniami polskimi teksty ruskie są nieraz trudne do wyodręb-
nienia. Być może dlatego nie doczekały się szerszego zainteresowania 
ze strony badaczy, którzy dotychczas skupiali się głównie na ich ‘naro-
dowościowym’ zaszeregowaniu – dwudziestowieczni literaturoznawcy 
polscy uważali pieśni za efekty stylizacyjnych umiejętności autorów 
polskich (Brückner 1911, 188; Krzyżanowski 1961, 208), uczeni ukra-
ińscy widzieli w nich ukraińskie utwory ludowe (Franko 1907, 104; 
Voznâk 1913, 9-10), białoruscy zaś – białoruskie (Mal´dzìs 1974, 95-
117; Dzierżanowska 2020, 283-285). Najnowsze opracowania traktujące 
o pieśniach ruskich unikają ich jednoznacznego przyporządkowania 
do którejkolwiek z kultur narodowych ze względu na ich pograniczny 
charakter – ich ‘polskość’ jest negowana na równi z ‘białoruskością’ 
i ‘ukraińskością’ (Rudenko 2015, 145).

W przypadku liryki paraliturgicznej tego typu klasyfikacje utrud-
nione są dodatkowo przez międzykonfesyjny charakter utworów, które 
migrowały swobodnie pomiędzy sąsiadującymi i walczącymi o rząd 
dusz ruskojęzycznymi wspólnotami prawosławnych i unitów – głów-
nych odbiorców tego rodzaju pieśni. W literaturoznawstwie ukraińskim 
przełomu XIX i XX wieku pieśniom religijnym nie poświęcano większej 
uwagi, mimo że stanowiły najstarsze zabytki literackiej kultury ukra-
ińskiej utrwalone na piśmie (Gnatûk 2000, 9). Uważano je za wtór-
ne wobec utworów polskich, a tym samym obce. Rehabilitacja pieśni 
paraliturgicznej i uznanie jej za osobny gatunek barokowej literatury 
ukraińskiej, który swą popularność zawdzięcza realizacji retorycznej 
zasady perswazyjności oraz imitacji rozumianej jako wierność kanonom, 
nastąpiła dopiero pod koniec XX wieku, gdy wznowiono badania nad 
ukraińską pieśnią nabożną XVII-XVIII wieku (Gnatûk 1994, 22.95-96). 
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Jako najbardziej prawdopodobne źródła, w których można znaleźć 
pieśni religijne, uznano rękopisy cyrylickie – śpiewniki i zbiory tekstów 
liturgicznych – do zbiorów o proweniencji polskiej (obejmujących teksty 
zapisane łacinką) odwoływano się sporadycznie, korzystając głównie 
ze wskazówek bibliograficznych pozostawionych przez wcześniejsze 
pokolenia badaczy (Medvedik 2006, 255-256). Pominięto w ten sposób 
ważną część ruskiego wczesnonowożytnego dziedzictwa pieśniowego.

Staropolskie sylwy zawierające zapisane alfabetem łacińskim pieśni 
ruskie powstawały najczęściej w środowisku ziemiańskim. Ich twórcy 
(lub kompilatorzy) nadawali im charakter zbiorów o różnorodnej tema-
tyce, dokumentujących codzienność życia szlacheckiego we wszystkich 
jego przejawach – politycznym, religijnym, społecznym i rodzinnym 
– nie stroniąc od zapisywania ulubionych utworów przynależących 
zarówno do wyższego, jak i niższego obiegu. Duża liczba popularnych 
wierszy (polskich, łacińskich i ruskich) zachowanych w rękopisach wska-
zuje na ich ważne miejsce w kulturze literackiej Rzeczypospolitej oraz 
niesłabnące nimi zainteresowanie, objawiające się kolekcjonowaniem 
pieśni. Zbieranie pieśni, ich zapisywanie ze słuchu bądź kopiowanie 
z innych rękopisów stanowiło zajęcie, które na przełomie XVIII i XIX 
wieku przerodziło się w pionierskie prace polskich folklorystów reje-
strujących i gromadzących m.in. utwory poetyckie pogranicza polsko-
-ruskiego, które następnie stały się podstawą badań naukowych (Łepki 
2014, 64-79).

Odnalezione przez autorkę niniejszej pracy w rękopisach przecho-
wywanych przez instytucje kultury w Polsce pieśni ruskie stanowią róż-
norodny zbiór3 zarówno pod względem treści, jak i pełnionych funkcji 
– rozrywkowych, publicystycznych, dewocyjnych czy dydaktycznych. 

3  Dotychczasowe kwerendy w zbiorach polskich wykazały ok. 150 tekstów pieśni, 
z czego połowa (63) znajduje się w unikalnym śpiewniku zawierającym duży korpus 
pieśni ruskich (Biblioteka Czartoryskich, sygn. 2337.I). Pozostałe utwory rozsiane są 
w sylwach przechowywanych w krajowych archiwach, bibliotekach i muzeach. Pieśni 
religijne stanowią niecałe 10% korpusu. Przekazy pochodzą z XVIII wieku.
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Ostatnie realizowane są m.in. przez paraliturgiczne pieśni religijne, 
mające wpływać na postawy i przekonania odbiorców (Lorens 2017, 
304-305). Wśród zebranych dotąd pieśni znajdują się utwory pochwalne 
na cześć lokalnie czczonych na Wołyniu ikon Matki Boskiej, zwyczajo-
we pieśni pokutne oraz jedna hagiograficzno-pokutna, której dotyczy 
niniejsza praca.

Dialogowa „Pieśń o świętym Wasylim” stanowi wierszowany przekaz 
legendy o walce św. Bazylego o duszę młodzieńca, który zaprzedał się 
diabłu w zamian za miłość wysoko urodzonej dziewczyny. Opowieść 
spopularyzowana została u schyłku XIII wieku przez „Złotą legendę” 
Jakuba de Voragine (Voragine 1955, 90-94), choć już w X wieku stała 
się tematem poematu „Historia de conversione desperati adolescentis 
servi Proterii per sanctum Basilium” Hrotsvithy z Gandersheim (Hrot-
svitha z Gandersheim 1879, 1109-16). Na ziemiach Rzeczypospolitej 
legendę rozpowszechnił Piotr Skarga w swych wielokrotnie wznawia-
nych „Żywotach świętych Starego i Nowego Zakonu”, po raz pierwszy 
opublikowanych w 1579 roku (Skarga 1579, 9), a w przeważającej czę-
ści stanowiących polską adaptację wybranych fragmentów hagiogra-
ficznego opracowania niemieckiego kartuza Laurentiusa Suriusa „De 
probatis sanctorum historiis” (Surius 1570, 11-13), wydanego w latach 
1570-76 (Ceccherelli 2003, 47). Zarówno „De probatis”, jak i „Żywoty 
świętych…” wywarły wpływ również na ruskie żywotopisarstwo XVII 
wieku – korzystali z nich tacy autorzy jak Joanicjusz Galatowski, Dymitr 
Rostowski, Melecjusz Smotrycki i inni (Tazbir 1978, 98-99; Âkovenko 
2017, 144-145).

Zawarte w pierwszym wydaniu „Żywotów świętych” Skargi streszcze-
nie historii o wypędzeniu demonów przez Bazylego Wielkiego zostało 
poprawione i rozszerzone już w wydaniu drugim, w którym polski 
jezuita nadał opowiadaniu kształt zgodny z ujęciem Suriusa (Skarga 
1585, 6-7; Tazbir 1978, 84). Przekazana przez hagiografów historia roz-
grywa się w połowie IV wieku w Cezarei Kapadockiej za życia świętego. 
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Zwiedziony przez złego ducha młody sługa pewnego wielmoży4 zapałał 
gwałtowną miłością do przeznaczonej do życia zakonnego córki swego 
chlebodawcy. Wiedząc, że jego uczucie nie ma szans na spełnienie, 
zawarł pakt z diabłem. W cyrografie wyrzekł się Chrystusa i oddał 
duszę mocom piekielnym. Jego życzenie zostało spełnione – zyskał mi-
łość dziewczyny oraz, poprzez małżeństwo, wysoką pozycję społeczną. 
Jednak obojętność religijna wzbudziła podejrzenia żony, która dowie-
dziawszy się prawdy, zwróciła się o pomoc do Bazylego. Po uzyskaniu 
od grzesznika zapewnienia o chęci powrotu do Boga, biskup Cezarei 
zamknął go w odosobnieniu i nakazał pokutę. Ze swej strony wspierał 
modlitwami nieszczęśnika zawzięcie atakowanego przez diabły, przypo-
minające mu podpisanie cyrografu. Pod wpływem modłów Bazylego siły 
szatańskie słabły i po czterdziestu dniach można było uwolnić młodzień-
ca. Bazyli zaprowadził go do świątyni, gdzie przedstawił całą sytuację 
wspólnocie wiernych, prosząc równocześnie o modlitwę. Zgodny wysi-
łek duchowy doprowadził do odzyskania cyrografu i ucieczki diabłów, 
po której, w atmosferze radosnego święta, nastąpiło oficjalne oddanie 
męża żonie oraz przywrócenie go do społeczności chrześcijańskiej5.

Głównym celem narracyjnej „Pieśń o świętym Wasylim” jest ukaza-
nie Bazylego Wielkiego jako orędownika i wzorca niezachwianej wiary, 
dlatego też to na nim i jego działaniach skupiona jest uwaga. Anonimowy 
autor pominął liczne informacje dotyczące szczegółów fabularnych, zna-
nych z literatury hagiograficznej (np. przemilczał okoliczności i sposób 
zawarcia paktu z diabłem, pominął deklarację chęci powrotu do Boga, 
nie wspomniał o czterdziestodniowej izolacji i pokucie oraz równole-
głej modlitwie Bazylego). Podał natomiast kilka podstawowych faktów 

4  Przekazy nie są jednomyślne co do jego imienia i funkcji społecznej bądź tytułu 
– raz jest hrabią Heradiusem (Voragine), raz senatorem Proteriusem (Surius i Skarga).

5  Bazyli Wielki w swych kanonach uważa wyparcie się Chrystusa za jeden z naj-
cięższych grzechów, za który należałoby wymierzyć karę dożywotniego odłączenia od 
sakramentu komunii. Jednak w przypadku szczerej skruchy i gorliwej pokuty grzesznika 
dopuszcza skrócenie odbywania kary (Bazyli Wielki 1972, 241).
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o Cezarei jako miejscu wydarzeń, uwzględnił prośbę żony o ratunek dla 
męża oraz modlitewną walkę Bazylego z demonami. Pomimo znacz-
nego okrojenia, sytuacja fabularna przedstawiona w pieśni zachowuje 
chronologię przekazu hagiograficznego, a zwięzłe partie dialogowe roz-
wijają akcję, nadając jej dynamikę i zaznaczając główne punkty zwrotne 
opowieści. Tego rodzaju zabiegi mogą wydawać się nadmierną redukcją 
wyjściowej fabuły, lecz gdy weźmie się pod uwagę meliczny charakter 
wiersza (co podkreślają zalecane w tekście dwukrotne powtórzenia 
ostatniego wersu każdej ze strof), który odwoływał się najprawdopo-
dobniej do znajomości żywota świętego przez odbiorców, zarzut należy 
oddalić. Wiersz stanowi spójną pod względem formy i przekazu popu-
larną pieśń religijną. Utwór zbudowany jest z dziewięciu pięciowerso-
wych zwrotek (z odstępstwami w dwóch ostatnich strofach, mogącymi 
świadczyć o niedokładnym odtworzeniu tekstu z pamięci przez osobę 
zapisującą lub o nieuważności kopisty) o zbliżonej strukturze syla-
bicznej 14+14+8+8+5(6). Prosty język tekstu, niezawierający wyrażeń 
spoza potocznego rejestru, wskazuje na odbiorcę niewykształconego, 
do którego dotrzeć było można za pomocą niewyszukanych środków 
stylistycznych (wykrzyknień i powtórzeń dla uzyskania rytmizacji) oraz 
wersyfikacyjnych (rymy żeńskie).

Pierwsza zwrotka stanowi wezwanie modlitewne – idiomelon trzy-
krotnie śpiewany podczas liturgii ku czci Bazylego Wielkiego, zgodnie ze 
wschodnim kalendarzem liturgicznym odprawianej 1 stycznia, którego 
punktem wyjścia jest Psalm 44 (45), 2 (Mineâ Prazdničnaâ 1890, 173-
183; Mahan´ko 2004, 188). Pięciowiersz nawiązuje do kaznodziejskiej 
działalności świętego, umacniającej wiarę współwyznawców i zwalcza-
jącej herezję Ariusza. Bazyli, z którego ust „wylewa się łaska”, przedsta-
wiony jest jako pasterz nauczający powierzonych jego pieczy wiernych 
prawd wiary o Trójcy Świętej (Altaner, Stuiber 1990, 402). To właśnie 
szczególna moc słowa, a tym samym modlitwy, stanowi oś kompozycyj-
ną utworu – różne formy wezwania do modlitwy pojawiają się w prawie 
każdej zwrotce bądź jako bezpośrednia prośba do Boga lub Bazylego 
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Wielkiego, bądź pouczenie udzielone grzesznikowi przez świętego męża. 
Nieustanne przypominanie i nawoływanie do modlitwy to zapewne 
rodzaj instrukcji dla chcącego się poprawić grzesznika, podobnie jak 
nieugięta postawa Bazylego wobec zła ma dać dobry przykład każdemu 
chrześcijaninowi. Przeznaczenie „Pieśni o świętym Wasylim” pozwala 
zaliczyć ją do rozpowszechnionej w wiekach XVII-XVIII popularnej 
poezji pokutnej, która stanowiła istotny nurt poezji paraliturgicznej.

„Pieśń o świętym Wasylim” jest utworem znanym literaturze przed-
miotu. Odnotowana została przez badaczy ukraińskich, od XIX wieku 
wydobywających z zapomnienia popularny dorobek pieśniowy zacho-
wany w cyrylickich rękopisach lub pozyskany ze słuchu od wędrownych 
lirników (Malinka 1894, 438; Gnatûk 1902, 69-70, 251-252; Demuc´kij 
1903, 31). Jego znaczną część stanowią utwory religijne, których natu-
ralnym punktem odniesienia jest wydany w latach 1790/1791 przez po-
czajowskich bazylianów kancjonał „Bohohłasnyk” – najpopularniejsza 
książka w kulturze ruskiej, która pomimo kilku pełnych i kilkunastu 
częściowych wznowień w XIX wieku (Naumow 2002, 159) kompletnego 
opracowania naukowego doczekała się dopiero na początku wieku XXI 
(Medvedik 2015, 91; Rothe 2016a; Rothe 2016b). Spośród 249 pieśni 
składających się na zbiór, 212 zapisanych zostało cyrylicą (w języku 
cerkiewnosłowiańskim lub ruskim w redakcji ukraińskiej i białoruskiej), 
34 po polsku, a 3 w języku łacińskim. Utwory podzielono tematycznie 
na cztery grupy: pieśni do Jezusa Chrystusa i z okazji Świąt Pańskich, 
pieśni do Maryi i z okazji świąt maryjnych, pieśni na cześć świętych 
oraz pieśni o charakterze religijno-moralizatorskim i eschatologicznym. 
Zamieszczona w trzeciej grupie pod numerem 181 „Пѣснь Святителю 
Христову Отцу Василїю Великому” ma podobny do „Pieśni o świętym 
Wasylim” incipit („Ізліяся от уст твоих, отче блаженний”) oraz po-
czątek drugiej zwrotki („Ты был еси Отче Пастырь словесных овец”), 
lecz na tym podobieństwa między utworami się kończą. Według ustaleń 
ukraińskiego muzykologa i badacza „Bohohłasnyka” Jurija Medwe-
dyka obydwie pieśni czerpią ze wspólnego źródła, jakim jest stichera 



Barbara Dzierżanowska406

do Bazylego Wielkiego, a pierwsza zwrotka „Pieśni o świętym Wasy-
lim” stanowi jej nieomal dosłowne odwzorowanie, podczas gdy utwór 
zamieszczony w „Bohohłasnyku” tylko do niej nawiązuje (Medvedik 
2006, 191-194). Hymnografia cerkiewna była często wykorzystywana 
przy tworzeniu popularnych utworów paraliturgicznych, a staranność 
w jej odtworzeniu odzwierciedlała recepcję tekstów kanonicznych – od 
ścisłego przekazywania treści do swobodnej interpretacji, zależnej od 
inwencji najczęściej anonimowego autora (Zosim 2012, 50).

Wspomniane XIX- i XX-wieczne cyrylickie wydania wariantów „Pie-
śni o świętym Wasylim” reprezentują redakcje o ponad sto lat późniejsze 
od utworu stanowiącego przedmiot niniejszej edycji i w stosunku do 
niego charakteryzują się znacznymi modyfikacjami (opuszczenia lub 
fragmenty dopisane, zaburzenie kolejności zwrotek). Zapisana łacinką 
„Pieśń o świętym Wasylim” nie jest jednak jedynym XVIII-wiecznym 
przekazem tekstu. Cyrylicki śpiewnik Jana Juhaseviča, spisany w la-
tach 1761-1763, przechowywany obecnie w zbiorach rękopiśmiennych 
Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze (sygn. XVII L 15), 
zawiera wariant w dużym stopniu tożsamy z „Pieśnią o świętym Wasy-
lim” (Žeňuch 2006, 396-397). Różnice występują praktycznie tylko 
na poziomie leksyki (zob. Aneks do niniejszej pracy), a najciekawsza 
z nich może pomóc w próbie dookreślenia daty powstania wydawanego 
utworu. Wariant cyrylicki posługuje się imieniem grzesznika, któremu 
pomocy udzielił święty Bazyli – Евлавий [Jewlawij, Eulaliusz]. Przekaz 
zapisany łacinką używa w miejscu imienia wyrażenia „je władyja”, co 
może budzić skojarzenie ze słowem „władyka”. Imię Eulaliusz, ze wzglę-
du na swą rzadkość, prawdopodobnie z czasem zatarło się w relacjach 
ustnych, a jego miejsce zastąpiła pozbawiona sensu forma „je władyja” 
(niegdyś zapewne „Jewlawija”)6. W moim przekonaniu odkształcenie 

6  Warianty późniejsze prezentują różne wersje: od poprawnej Евлавий (Gnatûk 
1902, 69-70, 251-252), poprzez skróconą i przekształconą w „imię” Владыя (Demuc´kij 
1903, 31), po zupełny brak postaci zaprzedanego diabłom grzesznika (Malinka 1894, 
438). W niniejszej edycji zapis podstawy poprawiono (zob. wykaz koniektur).
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świadczy o wtórności przekazu „Pieśni o świętym Wasylim” w stosunku 
do cyrylickiego odpowiednika. 

Pieśń będącą przedmiotem niniejszej edycji odnaleziono w przecho-
wywanym w Bibliotece Jagiellońskiej rękopisie „Miscellanea wierszem 
i prozą treści przeważnie politycznej (głównie z czasów Jana Sobieskiego, 
Augusta III, Stanisława Augusta Poniatowskiego, ze zbiorów Eustachego 
Tyszkiewicza)” (sygn. 6357.IV). Zawierający 272 karty manuskrypt in 
folio składa się z około trzydziestu luźnych, umieszczonych w teczce po-
szytów oznaczonych na pierwszych stronach prostokątnymi pieczęciami 
tuszowymi „Własność Eustachego Tyszkiewicza” oraz „Biblioteka Kaje-
tana Kraszewskiego w Romanowie”. Zawiera on zapisane różnymi ręka-
mi kopie listów, manifestów, mów, anegdot oraz utworów poetyckich, 
z których 10 stanowią zapisane łacinką pieśni ruskie o różnej tematyce. 
„Pieśń o świętym Wasylim” znajduje się na karcie 23r-v czwartego poszy-
tu, poprzedza ją polski wiersz „Tekst o J[aśnie] O[świeconym] Ks[iążę]
ciu J[ego]mości Radziwile, ekswojewodzie wileńskim” z 1765 roku.

Zasady wydania

Podczas sporządzania transkrypcji kierowano się następującymi 
zasadami:

• zastosowano obecne reguły przestankowania oraz pisowni du-
żych i małych liter, zapisy słów wersalikami zlikwidowano;

• zmodernizowano grafię i, y, j, np. bysy → bisy, moy → moj, swo-
iomu → swojomu, Wasilim → Wasylim. W wyrazie obcego po-
chodzenia y przed samogłoską rozszerzono do yj: Kasarya → 
Kasaryja;

• ze względów metrycznych i występujące w grupach samogło-
skowych słów pochodzenia słowiańskiego rozszerzono do ij, np. 
izliasze → izlijasze, sławosłowie → sławosłowije.

• zachowano konsekwentny w utworze zapis (zastosowanie lite-
ry y) form z ikawizmem: wyrowaty, potyszaj, zhryszył.

• zrezygnowano z wyrównania formy pełnogłosowej: wrahu.
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• w przypadku ewidentnego polonizmu wprowadzono dzisiejszy 
zapis nosówki w wyrazie zamknoł → zamknął;

• dźwięczność spółgłosek oznaczano zgodnie z dzisiejszą normą, 
np. ulidatuj → ulitajut, hrehow → hrechow.

• zgodnie z zasadami transkrypcji cyrylicy zastosowano znak 
zmiękczenia spółgłosek w wygłosie, np. błahodat’, bud’;

• zmodernizowano zapis scz: sczodrobliwy → szczodrobliwy.
• kryterium frekwencyjne zastosowano przy zapisie końcówek 

czasownika 3 os. l. poj. -u, -w, -ł, wyrównując do postaci -ł, np. 
pochulił.

• niewyodrębniane w utworze kwestie dialogowe zostały wydzie-
lone cudzysłowami;

• w komentarzu objaśniano trudniejsze rutenizmy, słowa wielo-
znaczne oraz sformułowania niedosłowne.

Wykaz koniektur

w. 3 Ucza s<łowiesnyja> owc<y> – popr. wyd.; Uczastwenija owcza – 
rkps (błąd).
w. 6 Jewla<wi>ja – popr. wyd.; je władyja – rkps (błąd).
w. 15 <2> – popr. wyd. W rękopisie powtórzenie ostatniego wersu za-
znaczone jest tylko w pierwszych dwóch zwrotkach.
w. 17 Jewla<wi>ja – popr. wyd.; je władyja – rkps (błąd).
w. 26 Jewla<wi>ju – popr. wyd.; je władyju – rkps (błąd).
w. 36 Sław<o>słowi<je> – popr. wyd.; Słowo słowia – rkps (błąd).
w. 40 Jewla<wi>ju – popr. wyd.; je władyju – rkps (błąd).

Pieśń o świętym Wasylim

 Izlijasze błahodat’ w ustnach Twoich, otcze!
 Ty był jesy pastyr dobry, Wasylia Swiaty.
  Ucza s<łowiesnyja> owc<y>
  wyrowaty w Boha Otca
5   w Trojcy jedynu.  (2)
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 Kohda demon za żenu Jewla<wi>ja zapisał,
 tohda Swiaty Wasylia precz demony odehnał.
  Płaczet, bolit Kasaryja,
  wielmi molit Wasylija
10   a bisy odehnał.  (2)

 „Swiatytelu Wasylia, otcze szczodrobliwy,
 moli ty sia, pastyr dobry, bud’ mi miłostiwy!
  Zapisał się moj muż wrahu,
  Lucyperu piekielnemu,
15   swojeju krowiu”.  <2>

 Hłaholet Wasylia: „Czołowiecze, muże!
 Jewla<wi>ja, boj sie Boha, zohreszył jeś duże!
  Boha Otca odstupił,
  Ducha Swiata pochulił
20   i Syna Bożoho!  <2>

 Kaj sie hrechow, czołowiecze, pokuty derży sie,
 Stworytelu swojomu zo slozami moli sie,
  by tia wrahi nie włowili,
  w ohoń wieczny nie wkinuli,
25   hde budesz horety!”  <2>

 Zamknął Swiaty Wasylia Jewla<wi>ju w domu,
 a sam poszoł molity sia ku samomu Bohu.
  „Pomiłuj mia, Boże Otcze,
  wseho swieta Ty moj Tworcze,
30   potyszaj mene!”  <2>

 Demon recze: „Wasylia, ne czyny mne pakosty,
 bo on mi się zapisał za swiatowyje sładosty.
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  A teper jeho odbirajesz,
  w ruki jeho nam nie dajesz,
35   muża naszeho!”  <2>

 Sław<o>słowi<je> spiwajut, precz demony wyklikajut
 i zapisne nazad dajut, oknom w cerkwu ulitajut.
  Oknom w cerkwu ulitajut.
  Wielmi barzo narekajut,
40  Jewla<wi>ju proklinajut,
   słuhu swojeho.  <2>

 „Zhryszył, Otcze, pred Toboju, i zmiłuj się nado mnoju!
 I zmiłuj się nado mnoju, niedostojnym twym słuhoju,
  Stworytelu moj!
45  Zbawytelu moj!”
   Amen.    <2>

Komentarz

Tytuł: Pieśń o świętym Wasylim – św. Bazyli Wielki (IV w.), biskup Ce-
zarei Kapadockiej, ojciec i doktor Kościoła. 
w. 1 Izlijasze błahodat’ w ustnach Twoich, otcze! – (cs.) wylała się łaska 
z ust Twoich, Ojcze!
w. 3 Ucza s<łowiesnyja> owc<y> – tu: ucząc trzodę wiernych.
w. 4 wyrowaty – wierzyć.
w. 6 zapisał – tu: zaliczył do grona potępionych.
w. 8 bolit Kasaryja – boleje Cezarea. Cezarea Kapadocka była miastem, 
z którym św. Bazyli Wielki był związany całe życie.
w. 9 wielmi molit – tu: bardzo prosi.
w. 10 a bisy odehnał – wers wpisany omyłkowo (powtórzenie sensu 
wersu 7).
w. 13 Zapisał się moj muż wrahu – sens: mój mąż zapisał duszę wrogowi 
(diabłu).
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w. 15 swojeju krowju – swoją krwią.
w. 16 Hłaholet – (cs.) mówi; muże! – mężu!
w. 19 Ducha Swiata pochulił – bluźniłeś przeciwko Duchowi Świętemu.
w. 21 Kaj sie hrechow – żałuj za grzechy.
w. 23 by tia wrahi nie włowili – by cię diabły nie pojmały (dosłownie: 
wrogowie nie złowili).
w. 24 w ohoń wieczny nie wkinuli – w ogień wieczny nie wrzucili.
w. 25 hde budesz horety! – gdzie będziesz płonął!
w. 28 Pomiłuj mia – zmiłuj się nade mną.
w. 31 ne czyny mne pakosty – sens: nie rób mi krzywdy (dosłownie: nie 
rób mi podłości).
w. 32 swiatowyje sładosty – światowe rozkosze.
w. 36 Sław<o>słowi<je> – doksologia, śpiew pochwalny; wyklikajut – 
wywołują.
w. 37 zapisne – tu: cyrograf. W mniej zniekształconym wariancie, prze-
chowywanym w Pradze, funkcjonuje forma ‘zapisy’, a cyrograf wrzucany 
jest przez demony w okno cerkwi.
w. 38 oknom w cerkwu ulitajut – wers dodany omyłkowo (powtórzenie 
zakończenia wersu poprzedniego).
w. 39 Wielmi – wielce, bardzo.

Aneks

Wariant „Pieśni o świętym Wasylim” opublikowany przez P. Žeňucha 
z rękopisu Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze (sygn. 
XVII L 15), k. 14v–16r.

Пѣснъ и҃̑ с҃: Василїю Великомꙋ

 Нзлиѧ́йсѧ блⷣть, ѿ оу҆́сть твои́х ѿче,
 и҆ би́ль е҆си́ пасты́рь добрїи꙼, Василїе с҃тче,
 оуча́и́ словесна́ѧ ѡ҆́вца,
 Вѣровати Бг҃а ѿца,
5 тройцꙋ е̑ди́нꙋ …. в҃
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 Ко́гда демо́нъ за женꙋ євла́вїю записа́лъ,
 Тогда ст҃їй васи́лїе демоноⷾ пре́чъ ѿгна́лъ.
 Плаче́тъ молитъ кеса́рїѧ,
 ве́лми моли́тъ василїѧ,
10 жебы бѣ́сы ѿгналъ.

 Ст҃ите́лю Васи́лїе ѿче щедробли́вїй,
 молю́ ти сѧ пасти́рю до́брїй, бꙋдь мѣ милости́вый,
 записа́лъ сѧ мо́й мꙋжъ вра́гꙋ
 люципе́рꙋ пекелно́мꙋ,
15 свое́ю кровїю.

 Н҃ глаголе́тъ Васи́лїй, ѡ̑ члове́че мꙋ́́́́́́́́жꙋ,
 ҄євла́вїе бо́й сѧ Бг҃а, ꙁгрѣ́шиль е̑си́ дꙋже,
 Бг҃а ѿца ѡ̑пꙋсти́л есъ,
 Дх҃а Ст҃а похꙋлил е́съ,
20 Сн҃а Бж҃їѧ … в҃

 Кай сѧ грѣ́хов чл҃вче, покꙋти держи́сѧ,
 створителе́ви свое́мꙋ за́вше помоли́сѧ,
 бы́ тѧ вра́ги невловили,
 во ҄а́дъ сѣркꙋ невки́нꙋли,
25 гдѐ бꙋ̀детъ горѣти … в҃

 Замкнꙋ́лъ ст҃ый Васи́лїе, Е̑ѵла́вїю в͛ до́мꙋ,
 а̑ са́мъ пошо́лъ моли́ти сѧ, влⷣцѣ и̑ Вг҃ꙋ,
 помилꙋ́й мѧ Бж҃е ѿче,
 все́го свѣ́та и̑ мо́й тво́рче,
30 слꙋ́гꙋ свое́го … в҃
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 Демо́нъ ре́че, васи́лїю, нечи́нь наⷨ пако́сти,
 Бо ѡ҃нъ сѧ на́мъ записа́лъ за свѣтовїе сладо́сти,
 тепе́ръ ѿ наⷭ҇ ѿбира́ешъ
 в͛ рꙋцѣ нш҃и на́мъ неда́ешъ
35 мꙋжа нш҃его.

 Славосло́вїе спѣ́ваюⷮ, демоны пречъ оу̑тѣкаюⷮ,
 и̑ запи́сы вертаю́тъ, ѡ̑кно́мъ в͛ ц҃рковъ кидаю́тъ,
 велми ба́рꙁо нарѣкаютъ,
 Е̑влавїю проклинаюⷮ
40 слꙋ́гꙋ свое́го … в҃

 Згрѣшилъ ѿче преⷣ тобо́ю, а̑ ꙁмилꙋ́йсѧ надо мно́ю
 да змилꙋ́йсѧ надо мно́ю недосто́йнымъ слꙋ́гою,
 створи́телю мой
 збавите́лю мой
45 поща́ди ме́не … в҃
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