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Wprowadzenie

Polska pieśń kościelna w swoim wielowiekowym rozwoju stanowi jedno ze 
źródeł do badań religijnej kultury polskiego ludu na przestrzeni wieków. 
Dzięki niej można podejmować próby określenia rodzaju i stopnia poboż-
ności wiernych, którzy za pomocą religijnych śpiewów wyrażali i kształtowali 
swoją wiarę. Dzisiaj, po długim okresie od wejścia do użytku pieśni w języ-
ku polskim, sięgamy do zachowanych zbiorów, by analizując ich zawartość 
wnioskować, jaki rodzaj pobożności je wytworzył i używał, które prawdy 
wiary były najbardziej aktualne, szczególnie podkreślane w ówczesnym kul-
cie. Dzięki tym zabytkom poznajemy język używany przez lud, a także do-
cieramy do melodii w nich utrwalonych, chociaż większość źródeł zawiera 
jedynie teksty. Niestety nie wszystkie zbiory się zachowały, wiele z nich za-
ginęło bezpowrotnie. Do tych zaginionych należał do roku 1975 Kancyonał 
pieśni nabożnych z 1721 roku. Wśród badaczy jego zaginięcie ogłosili Cze-
sław Hernas 1 i Maria Bokszczanin 2. Nie znajdujemy ponadto omawianego 
kancjonału u Jerzego Samuela Bandkiego 3, który wymienia wiele tytułów 

 1  C. Hernas, W kalinowym lesie, t. I, Warszawa 1965, s. 113.
 2  M. Bokszczanin, Kantyczka Chybińskiego. Z tradycji barokowej, w: Literatura, kom-
paratystyka, folklor, Warszawa 1968, s. 740.
 3  J. S. Bandkie, Historia drukarń krakowskich od zaprowadzenia druków do tego 
Miasta aż do czasów naszych, wiadomością o wynalezieniu sztuki drukarskiej poprzedzona, 
Kraków 1815, s. 479-482.
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drukowanych w tym samym wydawnictwie co nasz kancjonał. Także w XIX- 
i XX-wiecznych bibliografiach Adama Benedykta Jochera 4 czy Karola Estrei-
chera 5 oraz Katalogu Centralnym BN w Warszawie na próżno go szukać. Je-
dynym źródłem informacji o powyższym kancjonale była recenzja toruńskiego 
pastora Efraima Oloffa, opublikowana w pierwszej polskiej pracy hymnolo-
gicznej Polnische Liedergeschichte von polnischen Kirchengesängen..., wydanej 
w 1744 roku w Gdańsku 6. 

Jednakże, jak to już zostało zasygnalizowane, w roku 1975 Kancjonał zo-
stał na nowo odkryty. Znamienity muzykolog ks. Karol Mrowiec otrzymał 
od ks. E. Pilatowskiego wiadomość o znalezieniu Kancjonału z 1721 roku. 
Kapłan ten, zajmując się tłumaczeniem polskich kolęd na język angielski, 
natknął się na zaginiony zabytek w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Yale 
w New Haven (sygn. Vnp 1 K 13 1721). W liście z 9 maja 1975 roku poinfor-
mował ks. Mrowca o swoim odkryciu, a następnie na jego prośbę postarał się 
o sporządzenie kserokopii odnalezionego Kancjonału i przesłał mu ją. Druk 
ten należał pierwotnie do kolekcji kolęd Edwarda Bliss Reeda 7, obecnie jest 
przechowywany we wspomnianej Bibliotece w New Haven. Jak konkluduje 
ks. Mrowiec, w opisany powyżej sposób, za sprawą ks. Pilatowskiego ten cen-
ny druk w formie kopii powrócił do kraju 8. Dzisiaj zaś, po 40 latach od tego 
momentu, zostaje opublikowany w niniejszym opracowaniu.

O zbiorze

Kancyonał pieśni nabożnych według obrzędów Kościoła Świętego Katolickie-
go na uroczystości całego roku z przydatkiem wielu nowych, sporządzony 
i wydany cum gratia & privilegio S. R. M. w Krakowie, w drukarni Jakuba 

 4  A. B. Jocher, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, t. III, 
Wilno 1857.
 5  K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 19, 24, 26, Kraków 1903-1915.
 6  Polnische Liedergeschichte von polnischen Kirchengesängen und dererselben Dichtern 
und Übersetzern nebst einigen Anmerkungen aus der polnischen Kirchen- und Gelährten-Ge-
schichte, Dantzig 1744.
 7  K. Mrowiec, Zaginiony „Kancjonał pieśni nabożnych” z 1721 r. – odkryty, „Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne” XXIV, (1977) z. 4, s. 170.
 8  K. Mrowiec, Zaginiony „Kancjonał pieśni nabożnych” ..., dz. cyt., s. 170.
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Matyaskiewicza, Roku Pańskiego 1721 ukazał się w formacie sedecimo (16o) 
i liczy 516 stron numerowanych i 9 poza numeracją. Informacja ta jest nie-
ścisła o tyle, że w rzeczywistości zbiór zawiera 506 stron numerowanych i 9 
dodatkowych. Różnica ta wynika z pomyłki w paginacji. Otóż opuszczono 
numerację pomiędzy stronami 330–339, bez uszczerbku dla zawartości. Bez 
numeracji są strony zawierające Rejestr Alfabetyczny dla snadnieyszego wyna-
lezienia Pieśni 9. Badany Kancjonał nie posiada notki o autorze ani kościelnej 
formuły aprobacyjnej.  K. Mrowiec, na podstawie dużej liczby tego rodzaju 
zbiorów w tamtym czasie, wysnuwa wniosek, iż bynajmniej nie jest to prze-
jaw skromności autorów, ale chęć zysku drukarzy wynikająca z bardzo du-
żego popytu na kancjonały wśród wiernych. Dlatego też wydawcy albo an-
gażowali do redakcji profesorów, uczonych na zasadzie zleconej pracy, albo 
sami podejmowali się tego zadania, aby tylko uczynić to jak najmniejszym 
kosztem, a z największym zyskiem. Wydawcą omawianego druku była oficy-
na krakowskiego drukarza Jakuba  Matyaszkiewicza 10, wydającego głównie 
książki o treści religijnej, panegiryki i kalendarze, który z czasem otrzymał 
tytuł „typografa J. K. Mci” (1729) oraz miano „ordynaryjnego typografa X. 
biskupa krakowskiego” (1732). Według opinii K. Mrowca, nie mógł on być 
redaktorem badanego zbioru, gdyż nie był do takiej pracy przygotowany 11. 
Skądinąd wiemy, że drukarz ten korzystał z usług Stanisława Niewieskiego, 
profesora Akademii Zamojskiej, wykładowcy retoryki i sekretarza królew-
skiego 12. Nie ma jednak też dowodów, że ów profesor był redaktorem oma-
wianego zbioru. Niewykluczone, że mógł nim być któryś z profesorów Aka-
demii Krakowskiej, znający zarówno retorykę, jak i teologię.

Powyżej wspomniano, iż zbiór nie posiada aprobaty kościelnej, jest więc 
wydaniem prywatnym, zawiera natomiast pozwolenie władz państwowych, 
zawarte w przywileju wydawniczym: „cum gratia et privilegio Sacrae Re-
giae Maiestatis”, według którego drukarz mógł drukować książki, „byle 

 9  Kolejność alfabetyczna nie jest ściśle przestrzegana.
 10  Zob. J. Pachociński, Matyaszkiewicz Jakub, w: Słownik pracowników książki pol-
skiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 571.
 11  K. Mrowiec, Zaginiony „Kancjonał pieśni nabożnych”..., dz. cyt., s. 171.
 12  J. Pachoński,Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750–1815, Kraków 1962, s. 28;  
F. M. Sobieszczański, Niewieski Stanisław, w: Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, 
t. 19, Warszawa 1865, s. 444.
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nie naruszały praw Rzeczypospolitej, nauki Kościoła i przywilejów innych 
drukarzy” 13.

Ocena poziomu edycyjnego zbioru, wydana przez K. Mrowca 14, jest ne-
gatywna i trudno się z nią nie zgodzić. Zastosowane pismo drukarskie jest 
dwojakie: szwabachą są wybite teksty polskie, antykwą zaś teksty łacińskie. 
Taki sposób druku jest charakterystyczny raczej dla XVII wieku, co może 
potwierdzać tezę, iż badana edycja jest już kolejnym wydaniem nieznanego 
źródła. Potwierdzając opinię o niskim poziomie edytorskim, można wska-
zać następujące mankamenty: w 14 przypadkach są błędy w cyfrowaniu stron 
(zamiast 132 jest 122; zamiast 187 jest 189; zamiast 229 jest 220; zamiast 378 
jest 578; zamiast 383 jest 363; zamiast 423 jest 323; cyfry paginacji na stronie 
261 są odwrócone do góry nogami, podobnie na stronie 363; inny rodzaj błę-
du to zmiana kolejności cyfr: zamiast 285 jest 582, podobnie na stronie 289 
wydrukowano 298, na stronie 374 jest 743); nie zawsze występuje na końcu 
strony kustosz lub jest niepełny (56 przypadków); brak przejrzystości w roz-
planowaniu druku, co skutkuje trudnością w rozpoznaniu, gdzie kończy się 
jedna, a gdzie zaczyna nowa pieśń; jest to też utrudnione przez ciągły układ 
tekstu, mimo że stosowany jest umowny znak rozdzielający teksty pieśni 15 
lub większy odstęp. Niezbyt eleganckie jest umieszczanie słowa, dla którego 
zabrakło miejsca w linijce, w wierszu leżącym wyżej 16. Zdarza się wiele po-
myłek literowych, które utrudniają odczytanie tekstu. Wytłumaczeniem dla 
tak niskiego poziomu edycyjnego – według K. Mrowca – mógł być pośpiech 
lub przeznaczenie publikacji dla masowego odbiorcy, który nie był zbyt wy-
magający. Uboga szlachta, mieszczanie, kantorzy, organiści zapewne woleli 
mniej zapłacić za kancjonał z brakami, byle go posiadać do własnego użytku.

Do pewnych niedociągnięć należy też brak przedmowy, która przeka-
zywałaby odautorskie informacje czy to o pochodzeniu zamieszczonego re-
pertuaru, czy o samym redaktorze, czy też o motywach wydania, a wreszcie 
o adresatach publikacji.

 13  J. Pachoński, Drukarze, księgarze..., dz. cyt., s. 28.
 14  K. Mrowiec, Zaginiony „Kancjonał pieśni nabożnych”..., dz. cyt., s. 172.
 15  Zob. Kancyonał pieśni nabożnych według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego 
na uroczystości całego roku z przydatkiem wielu nowych, sporządzony i wydany cum gratia 
& privilegio S. R. M. w Krakowie, w drukarni Jakuba Matyaskiewicza, Roku Pańskiego 1721, 
s. 10–12.
 16  Zob. Kancyonał pieśni nabożnych ..., dz. cyt., s. 115.
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Publikowany w tej edycji Kancjonał składa się z dwóch części:
 – zasadnicza (według Mrowca pierwotna) – obejmuje strony 2–368, 
 – dodatek (część uzupełniająca) – ujęty na stronach 369–516, zawierają-

cy dawną i nową twórczość pieśniową.
W pierwszej części materiał pieśniowy został ułożony według okresów 

roku liturgicznego: są  tu pieśni adwentowe, rotuły i symfonie na Boże Na-
rodzenie, o Męce Pańskiej, na Kwietną Niedzielę (Palmową), na Wielki Ty-
dzień, o Zmartwychwstaniu Pańskim, o Duchu Świętym, na Boże Ciało 
i Psalmy Dawidowe. Układ śpiewów w poszczególnych działach jest dowol-
ny, nienumerowany ani porządkowany alfabetycznie. Ponadto repertuar pol-
ski jest przemieszany z łacińskim. Najczęściej teksty polskie są zamieszczone 
obok swoich łacińskich odpowiedników.

Część pierwsza zawiera 9 grup śpiewów: adwentowe – 26 (19 polskich i 7 
łacińskich); o Narodzeniu Pańskim – 62 (42 polskie, 17 łacińskich i 3 maka-
roniczne); o Męce Pańskiej – 21 (15 tekstów polskich i 6 łacińskich); na Nie-
dzielę Kwietną – 2 (1 polski i 1 łaciński); na Wielki Tydzień – 4 (1 polski i 3 
łacińskie); wielkanocne – 9 (7 tekstów polskich i 2 łacińskie); o Duchu Świę-
tym – 5 (3 polskie i 2 łacińskie); na Boże Ciało – 11 (7 polskich i 4 łacińskie); 
Psalmy – 39, wszystkie są w języku polskim. W sumie część pierwsza zawie-
ra 179 śpiewów, w tym 134 w języku polskim, 42 w łacińskim i 3 makaroni-
zmy (wyłącznie kolędy). 

W części drugiej zawartych jest 59 pieśni, w tym 49 polskich oraz 10 ła-
cińskich. Są one ułożone w sposób przypadkowy. 

W całym zbiorze spotykamy 17 pieśni, będących tłumaczeniami teks-
tów łacińskich. Nie we wszystkich przypadkach tekst polski jest wiernym 
oddaniem treści tekstu łacińskiego, zdarza się bowiem, że jedynie początko-
we wersy są tłumaczeniem, a dalszy ciąg pieśni jest luźno związany z łaciń-
skim wzorcem (np. pieśń Z nieba zesłany Syn Boga żywego oparto na anty-
fonie Cum appropinquaret Dominus 17). Zdarza się także, że redaktor zbioru 
umieszcza jedynie pierwszą zwrotkę pieśni łacińskiej, podczas, gdy tekst pol-
ski liczy wiele strof (np. Massiasz przyszedł 18).

Badany Kancjonał z 1721 roku generalnie zawiera same teksty pieśni, jed-
nakże znajdujemy w nim jeden przykład zapisu nutowego melodii. Dotyczy 

 17  Zob. Kancyonał pieśni nabożnych ..., dz. cyt., s. 226.
 18  Zob. Kancyonał pieśni nabożnych ..., dz. cyt., s. 117.
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on kolędy W żłobie leży 19. Ks. Mrowiec ocenia druk, jako bardzo „niestaran-
ny i prymitywnie wykonany” 20. Klocki drzeworytowe musiały być bardzo 
zniszczone, gdyż niektóre nuty nie mają wyraźnego kształtu, a kustosz na koń-
cu systemów liniowych wykazuje różne rozmiary, co sprawia wrażenie jakby 
posiadał trzy różne formy. O niedbałości świadczy też opuszczenie klucza c 
w pierwszym systemie liniowym oraz niedokładne podłożenie słów pod nuty, 
a zwłaszcza brak nut do dwóch pierwszych członów frazy III 21. Jest to przy-
kład potwierdzający upadek drukarstwa nutowego w Polsce w XVIII wieku 22.

Wskazany powyżej podział zbioru na dwie części, przy czym druga za-
tytułowana jest „Dodatek”, świadczy o tym, że badany zbiór nie jest pierws-
zym wydaniem, ale kolejnym. Nie wiemy którym, gdyż nie udało się ziden-
tyfikować wcześniejszego. Natomiast piszący te słowa odnalazł kolejne wy-
danie, datowane na rok 1733.

W celu umożliwienia badaczom polskiej pieśni religijnej cytowania tre-
ści kancjonału według oryginalnego układu stron zabytku, postanowiono 
oprócz ciągłej numeracji na dole każdej strony, umieścić obok tekstu nume-
ry stron według układu wzorca.

Opracował: ks. Stanisław Garnczarski

 19  Zob. Kancyonał pieśni nabożnych ..., dz. cyt., s. 160–162.
 20  Zob. K. Mrowiec, Zaginiony „Kancjonał pieśni nabożnych”..., dz. cyt., s. 180.
 21  K. Mrowiec, Zaginiony „Kancjonał pieśni nabożnych”..., dz. cyt., s. 180.
 22  M. Przywecka-Samecka, Drukarstwo muzyczne w Polsce do końca XVIII wieku, 
Kraków 1969, s. 149.
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Nota edytorska

Niniejsza publikacja zawiera edycję starodruku pod tytułem Kancyjonał pieś-
ni nabożnych według obrzędow Kościoła Świętego Katolickiego na uroczysto-
ści całego roku, z przydatkiem wielu nowych sporządzony i wydany, cum gratia 
et privilegio S<acre> R<egiae> M<aiestatis>, w Krakowie, w drukarni Jakuba 
Matyjas<z>kiewicza, , roku Pańskiego 1721, podłużne 16º, s. 525 – z unikato-
wego egzemplarza Yale University Library. Drugie wydanie Kancjonału w tej 
samej oficynie w 1733 roku (egzemplarz w Bibliotece SS. Klarysek w Starym 
Sączu, sygn. 202) stanowiło podstawę do skolacjonowania tekstów Kancjonału.

Na edycję składają się: teksty polskie pieśni w transkrypcji Jana Godynia; 
teksty łacińskie pieśni poprzedzające niektóre teksty polskie pieśni w opraco-
waniu ks. Stanisława Garnczarskiego; przypisy do tekstu polskiego zawiera-
jące komentarze historycznojęzykowe i edytorskie autorstwa Jana Godynia; 
słownik  zawierający wyrazy tekstowe nieznane współczesnemu językowi pol-
skiemu lub takie, które mają znaczenia tekstowe nieznane współczesnej pol-
szczyźnie, autorstwa Jana Godynia.

Tekst starodruku z 1721 r., łącznie ze stroną tytułową i „Rejestrem alfa-
betycznym. Dla snadniejszego wynalezienia pieśni”, został wydrukowany 
na 525 stronach paginowanych  cyfrowo (do s. 288 pagina parzysta na górze 
stronicy nad lewym brzegiem tekstu, do s. 287 pagina nieparzysta na górze 
stronicy nad prawym brzegiem tekstu; dalej na skutek błędu zecera cyfry 
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paginacji rozmieszczone są odwrotnie; strona tytułowa i strony z Rejestrem 
alfabetycznym są niepaginowane) i paginą żywą (zapisaną na poziomie paginy 
cyfrowej i oddzieloną od tekstu pieśni linią), którą stanowią tytuły zbiorów 
pieśni nawiązujące do nazw uroczystości w roku liturgicznym bądź do inne-
go uzasadnienia ich drukowania. Ze względu na niewielki format starodruku 
(podłużne 16º - sedecimo) teksty kolejnych pieśni są wydrukowane na stro-
nach starodruku ciasno, tzn. bez świateł między tekstami pieśni (ten sposób 
oddzielania tekstów pieśni jest sporadyczny), a tym bardziej między strofa-
mi pieśni, jeśli te miały strukturę stroficzną (strofy są sygnalizowane typogra-
ficznie wysunięciami bądź wcięciami inicjalnych wersów; w wielu pieśniach 
ich tekst zapisany jest in continuo – bez wyróżnienia granic strof i wersów). 
Czynnikiem delimitującym teksty kolejnych pieśni są ich tytuły pisane na osi 
kolumny i odmienną czcionką (italiką w przeciwieństwie do szwabachy teks-
tów pieśni), a w wypadku braku tytułu pieśni (kilkadziesiąt pieśni) – tylko 
litery inicjalne rozpoczynające tekst każdej pieśni.

Zasady transkrypcji tekstów polskich zostały oparte na: K. Górski i in., 
Zasady wydawania tekstów staropolskich, projekt, przykłady oprac. J. Woron-
czak, Wrocław 1955 (zasady dla wydań typu B, czyli popularnonaukowych); 
J. Godyń, Uzupełnienia do „Zasad…”, maszynopis powielany, sporządzony 
przez autora do celów dydaktycznych, w dyspozycji autora i Katedry Edy-
torstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie (Uzupełnienia… uwzględniają wyniki badań historycz-
nojęzykowych nad dziejami języka polskiego po roku 1955 oraz szczegółowe 
rozwiązania edytorskie, nieuwzględnione w Zasadach…, w wydaniach daw-
nych tekstów staropolskich po roku 1955); J. Godyń, Staropolska interpunk-
cja a problemy tekstologii i edytorstwa naukowego dawnych tekstów, w: tenże, 
Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Kraków 2009, s. 
291–303 (artykuł zawiera jedyny we współczesnej nauce polskiej projekt za-
sad transkrypcji interpunkcji dawnych – pochodzących z okresu do połowy 
XIX w. – tekstów).

W wydaniu typu B tekstu staropolskiego obowiązują następujące ogól-
ne zasady edycji i transkrypcji stosowane w niniejszej publikacji: 1. nie za-
chowujemy układu graficznego tekstów pieśni w starodruku Kancjonału, 
nadając im formę wierszową i drukując je w podziale na wersy i ewentual-
nie zwrotki (na podstawie bądź to formy zapisu: wcięć i wysunięć wersów, 
wielkich liter kolejnych wersów, akapitowego zapisu strof, częściowo znaku 



Nota edytorska

13

interpunkcyjnego kropki jako retorycznego sygnału całości treściowo-intona-
cyjnej, ale i w wielu wypadkach całości wersyfikacyjnej, czyli strofy, w staro-
druku i/lub na podstawie danych wersyfikacyjnych: rymów, powtarzalności 
typów rymów, rytmu wyrażanego przez budowę sylabiczną wersów, powtarzal-
nej w obrębie strofy zmienności długości sylabicznej wersów; bądź to – rzad-
ko – na podstawie znajomości formy wersyfikacyjnej pieśni w pierwotnym jej 
źródle, jak to było w wypadku Psalmów Dawidowych Jana Kochanowskiego); 
2. opuszczone przez zecera lub nieczytelne na skutek uszkodzenia starodruku 
głoski, zgłoski, części wyrazów i wyrazy uzupełniamy w n a w i a s a c h  k ą t o -
w y c h; 3. pomyłki literowe w zapisie pojedynczych głosek są poprawiane, ale 
jako koniektury wydawcy są zapisane w niniejszej edycji k u r s y w ą; kursywą 
są poprawiane zapisy głosek oddające wymowę ludową zecera starodruku lub 
oddające próby ukrycia przez niego swej wymowy (niepoprawienie ich utrud-
niłoby znacznie dzisiejszą lekturę tekstów starodruku ze względu na ich dużą 
częstotliwość), natomiast są poprawiane przez wydawcę, bez zaznaczania tego 
kursywą, błędy literowe (dziś powiedzielibyśmy: ortograficzne) spowodowa-
ne ówczesną, ale także i wcześniejszą,  wymową ogólną, jeśli ta nie różniła 
się od dzisiejszej wymowy ogólnej, bo błędy te nie oddają właściwości fone-
tycznych wyłącznie języka polskiego z XVIII w.; 4. modernizuje się pisownię 
tekstów starodruku, stosując w druku niniejszej edycji litery współczesnego 
alfabetu polskiego i współczesne zasady ortograficzne, z a c h o w u j ą c  jed-
nak właściwości fonetyczne ogólne i regionalne języka epoki powstania edy-
towanych tu tekstów, czyli polszczyzny XVIII-wiecznej i wcześniejszej, nawet 
jeśli są one zapisywane w starodruku w a r i a n t y w n i e  (tzn. forma starsza – 
forma nowsza),  o czym informują poniższe szczegółowe zasady transkrypcji 
pojedynczych głosek, klas głosek, grup głoskowych oraz konwencji graficz-
nych właściwych tej epoce (szereg informacji o sposobach zapisywania gło-
sek i ich wymowie w poszczególnych wyrazach i formach wyrazowych zawie-
rają w niniejszej edycji przypisy); 5. z a c h o w u j e  s i ę  w s z y s t k i e  formy 
fleksyjne charakterystyczne dla rozwoju języka polskiego w epoce powstania 
wydawanych tu tekstów, a więc w XVIII w. i wcześniej, czyli warianty sta-
re i nowe form odmiany wyrazów, stare i nowe, a nawet błędne konstrukcje 
składniowe (dla ułatwienia dzisiejszemu czytelnikowi zrozumienia i lektury 
tych tekstów większość nieznanych współczesnemu językowi polskiemu zja-
wisk fleksyjnych i składniowych jest skomentowana w przypisach do niniej-
szej edycji); 6. m o d e r n i z u j e  s i ę  przez transkrypcję interpunkcję tekstów 
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w starodruku, czyli wprowadza się dzisiejsze, ekwiwalentne do dawnych, zna-
ki interpunkcyjne: za ukośną kreskę – przecinek, ale zgodnie z dzisiejszymi, 
składniowymi zasadami jego użycia (a więc także jego brak), bliskimi jego 
funkcji (był stosowany w dawnych tekstach drukowanych czcionką zwaną 
italiką i czcionką zwaną antykwą) i funkcji ukośnej kreski w dawnych teks-
tach symbolizowania najsłabszej pauzy, oddzielającej najmniejszą, treściowo 
niepełną część periodu, czyli okresu  retorycznego; za dwukropek –  w za-
leżności od sensu i treści kontekstu dwukropek, pauzę, średnik; uzupełnia 
się, brakujące w starodruku, znaki interpunkcyjne: średnik, pauzę,  pytajnik 
i wykrzyknik (pierwszy w ogóle nie został użyty, drugi był wówczas jeszcze 
nieznany, dwa ostatnie zostały użyte sporadycznie), przy czym dwa ostatnie 
uzupełnia się, gdy pytanie lub wykrzyknienie jest oczywiste, tzn. wynika ze 
składu wyrazowego zdania (zawiera partykuły pytajne lub wyrazy wykrzyk-
nikowe) – ale r e s p e k t u j ą c  ich (zwłaszcza dwukropka i kropki) dawne, 
retoryczno-intonacyjne funkcje (jeśli dało się je odczytać z ich użycia w sta-
rodruku) symbolizowania pauzy odpowiednio: średniej lub długiej, oddziela-
jącej bądź całostki treściowe (retoryczne tzw. membra w periodzie – dwukro-
pek), bądź całości treściowe (retoryczne periody – kropka) lub podkreślającej 
treść i sens następującego po nich fragmentu tekstu.

Szczegółowe zasady transkrypcji stosowane w niniejszej edycji, dotyczące 
następujących konwencji graficznych i zjawisk fonetycznych charakterystycz-
nych dla języka polskiego epoki (czyli XVIII w. i wieków wcześniejszych, jeśli 
dana właściwość fonetyczna została przepisana przez kopistę tekstów w sta-
rodruku z dawniejszego źródła) edytowanych tu tekstów:

 – zachowuje się ze starodruku zdarzającą się pisownię wersalikami nazw 
najwyższych istot w religii chrześcijańskiej: Boga Ojca, Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Maryi Matki Bożej – jako zamie-
rzone przez autora/kopistę(?) tekstu pieśni wyróżnienie nazwy;

 – modernizuje się pisownię wielkich i małych liter zgodnie ze współ-
czesnymi zasadami ortograficznymi; nie wprowadza się jednak kon-
sekwentnej pisowni wielką literą (także wbrew Zasadom pisowni słow-
nictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004) 
określeń zaimkowych (zaimki 2. i 3. osoby, zaimki dzierżawcze) i me-
taforycznych epitetów dotyczących najwyższych istot w religii chrześ-
cijańskiej, jeśli pisownia wielką literą nie wystąpiła w tekście starodru-
ku, pisownia taka wyraża bowiem stosunek emocjonalny piszącego 
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do tak określanych desygnatów i zmiana pisowni małą literą na pisow-
nię wielką literą byłaby zbyt daleko idącą ingerencją współczesnego 
wydawcy w sensy dawnych tekstów; zachowuje się natomiast prawie 
konsekwentną w starodruku pisownię wielką literą nazw dwu głów-
nych pojęć doktryny chrześcijańskiej: Krzyż i Niebo;

 – nie zachowuje się w edycji tekstów starodruku sporadycznie wystę-
pujących cech ówczesnej pisowni obcej: dwuznaków ph, th, litery x 
dla zapisania połączenia głoskowego ks, kś, litery v dla zapisania na-
głosowej samogłoski u;

 – zachowuje się (wbrew Zasadom wydawania tekstów staropolskich) 
podwo joną pisownię niektórych spółgłosek w wyrazach obcego, 
zwłaszcza łacińskiego i greckiego pochodzenia, gdyż pisownia taka 
oddawała prawdopodobnie wymowę;

 – połączenia literowe ya, ia w tekstach starodruku w wyrazach grecko-
-łacińskiego pochodzenia transkrybuje się zgodnie z ich ówczesną wy-
mową jako yja, ija (do tych wyrazów należał także wyraz  chrześci-
janin – i pochodne – pisany w starodruku chrześcianin), choć są już 
w starodruku przykłady na wymowę tych grup głoskowych jednosy-
labowo (skomentowane w przypisie);

 – zachowuje się ówczesną, niekiedy wariantywną, pisownię obcych nazw 
własnych, nie ustaliła się wówczas jeszcze ani ich wymowa, ani ich pi-
sownia;

 – modernizuje się zgodnie ze współczesnymi zasadami ortograficznymi 
pisownię łączną i rozdzielną partykuł i przyimków;

 – zachowuje się za starodrukiem wariantywną pisownię zrostów, czyli 
wyrazów, które powstały przez zrośnięcie pierwotnie samodzielnych 
wyrazów lub ich form, świadczy ona bowiem, że proces zrastania się 
członów zrostu jeszcze się wówczas nie zakończył;

 – nie zachowuje się kreskowania liter ś, ź, ć, dź przed samogłoskami, jest 
to bowiem tylko maniera graficzna;

 – nie zachowuje się też akcentu nad literą á, którą w starodruku oznacza 
się konsekwentnie samogłoskę a tzw. jasne (wymawiane jak dzisiejsza 
samogłoska a); bo choć sugeruje to, że i składacz starodruku, i prawdo-
podobnie kopista tekstów do starodruku odróżniali w wymowie a jas-
ne od a  tzw. pochylonego (zbliżonego wymawianiowo do samogłos-
ki o), niekreskowanego w ówczesnej pisowni, a więc zgodnie z istotą 
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transkrypcji dawnych tekstów należałoby to rozróżnienie graficzne ze 
starodruku zachować we współczesnej edycji jako właściwość charak-
terystyczną dla ówczesnej polszczyzny (choć wśród historyków języka 
przeważa sąd Ireny Bajerowej z jej książki Kształtowanie się systemu pol-
skiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław 1964, że wykształce-
ni Polacy na przełomie wieków XVII i XVIII nie rozróżniali już a po-
chylonego od a jasnego) – to jednak współczesny wydawca Kancjonału 
rezygnuje z kreskowania a jasnego z dwu powodów: 1. z braku osta-
tecznego stanowiska historii języka polskiego co do czasu całkowite-
go zaniku rozróżniania obu tych samogłosek w  wymowie wykształco-
nych Polaków; 2. dla ułatwienia współczesnemu czytelnikowi lektury 
pieśni w Kancjonale; (więcej uwag o dziejach samogłosek jasnych i po-
chylonych w języku polskim zob. przypis z gwiazdką – przed przyp.1);

 – nie wprowadza się do niniejszej edycji kreskowania liter ó  i é, którymi 
w niektórych ówczesnych oficynach oznaczano samogłoski pochylone 
(podwyższone artykulacyjnie odpowiednio do u i i//y), bo nie ma takie-
go rozróżnienia w wydawanym tu starodruku; brak też w starodruku 
zapisów pochylonych  za pomocą liter odpowiednio u i i//y w pozycji 
fonetycznej tzw. niezależnej, co by świadczyło o tym, że w wymowie 
składacza i zapewne kopisty tekstów do starodruku były to jeszcze sa-
mogłoski pośrednie między odpowiednimi jasnymi i odpowiednimi 
samogłoskami wysokimi; (więcej uwag o dziejach samogłosek jasnych 
i pochylonych w języku polskim zob. przypis z gwiazdką – przed przy-
pisem nr 1);

 – zachowuje się wariantywność pisowni samogłosek pochylonych ó i é 
w pozycji zależnej fonetycznie, czyli przed spółgłoskami m, m’, n, ń, r, 
l, l’, ł oraz u i i tzw. niezgłoskotwórczymi,  za pomocą liter odpowied-
nio o i e lub  odpowiednio u i i//y, bo jest to skutek jeszcze nie usta-
bilizowanej w tej pozycji wymowy;

 – zachowuje się wariantywność pisowni samogłoski nosowej ę lub ust-
nej e w takich wyrazach, jak: między, piękny, tęskny, szczęście, część, 
cześć, za czym kryje się ówczesna wymowa (szczegółowe objaśnienia 
w przypisach);

 – zachowuje się tzw. wtórne unosowienie samogłosek e i a występujących 
przed spółgłoskami nosowymi m, m’, n, ń lub po nich jako zjawisko 
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charakterystyczne dla polszczyzny XVII–XVIII wieku (zob. także uwa-
gi szczegółowe w przypisach);

 – składacz starodruku nie wymawiał już samogłoski nosowej ę w wy-
głosie (na końcu) wyrazu oraz przed spółgłoskami ł//u (niezgłosko-
twórcze) i l’, bo odnosowiał ją do ustnej e (tak jak to robimy również 
w dzisiejszej wymowie) – jest w starodruku wiele takich zapisów; w ni-
niejszej edycji poprawiamy te błędy, sygnalizując je jako koniektury 
literą kursywną ę;

 – głoska i, tzw. niezgłoskotwórcze (j), jest zapisywana w starodruku zgod-
nie z ówczesną zasadą ortograficzną: przez literę i przed samogłoska-
mi, i przez literę y przed spółgłoskami i na końcu wyrazu – jako ma-
niera graficzna jest  transkrybowana w niniejszym wydaniu za pomocą 
współczesnej litery j (joty);

 – litera y służy w starodruku do zapisywania samogłoski y, ale także, 
zgodnie z ówczesnym zwyczajem, do zapisywania spójnika i; ponie-
waż jest to także maniera graficzna, spójnik i jest transkrybowany 
za pomocą litery i;

 – w pisowni spółgłosek dziąsłowych sz, ż, cz, dż w starodruku wielokrot-
nie przebiło się zjawisko tzw. mazurzenia, czyli wymowy tych spół-
głosek jako zębowych s, z, c, dz, które to zjawisko trzeba przypisać ze-
cerowi niniejszego starodruku: albo wiele razy składał w tekstach te 
dziąsłowe literami na zębowe, albo starając się ukryć swoje mazurzenie 
(bo od początku XVII w. było wyśmiewane w tekstach tzw. sowizdrza-
łów, wywodzących się spośród krakowskich żaków, jako wymowa nie-
kulturalnej mazowieckiej szlachty – niesprawiedliwie, bo mazurzono 
wówczas także w całej Małopolsce i północnym  Śląsku, a dziś w gwa-
rach ludowych na tym obszarze), jeszcze częściej zapisywał te dziąsłowe 
jako środkowojęzykowe ś, ź, ć, dź, albo wreszcie zdarzało mu się złożyć 
w wyrazach pierwotne spółgłoski zębowe za pomocą liter na dziąsłowe 
(zjawisko tzw. hiperpoprawności) – w niniejszym wydaniu poprawia się 
te błędy zecera, sygnalizując je jako koniektury literami kursywnymi;

 – nie zachowuje się w transkrypcji  wielokrotnie zapisanego w tekstach 
starodruku zjawiska asymilacji (upodobnień) pod względem dźwięcz-
ności w grupach spółgłoskowych, czyli poprawia się je, bowiem zjawi-
sko istniało od zarania języka i istnieje w nim po dziś dzień, zachowuje 
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się natomiast inne typy asymilacji bądź dysymilacji fonetycznych 
w grupach spółgłoskowych jako charakterystyczne dla języka epo-
ki powstania tekstów pieśni występujących w starodruku Kancjonału 
i komentuje się je w przypisach.

Opracował: Jan Godyń
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Z przydatkiem wielu nowych
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 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 2

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy1,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Nabożni<e> k niemu wołajmy.

Mocny Boże, z wysokości 
Oświeć nas od zły<ch> ciemności,
Bo-ś ty sam Bog swej światłośc<i>.

Już ci ona noc minęła,
Co wszytek2 świat <za>ciemniła,
Już twym światłem zaginęła.

Światłość Syn twoj jest jedyny,
Ten z<niosł> ciemność wielkiej winy,
Ktora z jabłka <jest> przyczyny.

Słusznie żywot z ciałem zbracił, 1 3
Bo śmiercią swoją zapłacił,
Co był Adam grzechem stracił.

Zapłaciwszy, prawem trzyma,
Ta w nas władzy ciemność nie ma,
Bośmy świetni z światła Syna.

Tylko nam ta noc zostanie:
Własne nasze spoczywanie,
Co odnawia spracowanie.
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Tak, ty Boże, wszytkie sprawy 
Daj nam dnia tego zabawy  
Skończyć z łaski swojej prawy.

Broń nas od złych czartow złości  
I od świa<t>a nawałności,
Nagłej wiecznej śmiertelności.

Pieśń wtora na tęż notę3

B oże wieczny, Boże żywy,
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nas<z> głos płaczliwy 1 4

Ktoryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości,
Spuść się w nasze głębokości.

O niebieskie gory srogie,
Spuś<ć>cie rosę na ubogie,
Dajcie nam zbawienie drogie.

Nie trzymajcie przejźranego,
Chmury, swoim dżdżem naszego
Przynieście sprawiedliweg<o>.

Przydź4 co rychlej, miłosierny,
O Boże, człowiek mizerny
Ciebie czeka, człowiek wierny.

Obejdź się z nami łaskawie,
Zmiłuj się po nagłej sprawie, 
Niech się stanie ku twej sławie.
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Odmień, Panie, twoj gniew srogi,
Odmień, niechaj lud ubogi
Nawiedzi twe święte progi.

Usłysz płacz stworzenia swego, 1 5
Daj doczekać uciesznego
Narodzenia Syna twego.

Amen, amen, raczysz to dać,
Byśmy się tam mogli dostać,
W niebie z anioły krolować.

Pieśń trzecia

M ittit ad Virginem non quemvis Angelum
sed fortitudinem suam Archangelum, amator hominis,
Fortem expediat pro nobis nuntium,
natura faciat ut præiudicium in partu Virginis.

Z drowa-ś5 bądź, Maryja, niebieska lilija,
Panu Bogu miła, Matka litościwa,
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, ukaż drogę pewną 1 6
Przykazania twego Boga wszechmocnego:
On ci wszytka nadzieja zbawienia naszego.

Naturam superat natus Rex gloriæ,
Regnat et imperat et zema scotiæ tollat de medio.
Superbientium terat fastigia,
colla sublimium calcet vi propria,potens in prælio.
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Łaski pełna Pańskiej, czystości anielskiej,
Panna-ś nad pannami, święta nad świętemi,
O Najświętsza Maryja, modl się dziś za nami.

Pełna-ś wszech światłości, wielkiej pokorności,
Bez grzechu-ś poczęła, wielkąś sławę wzięła,
Przez twoje narodzenie wziął świat pocieszenie.

Foras eiciat mundanum Principem, 1 7
Matremque faciat secum participem Patris imperii.
Exi qui miraris hæc dona dissere,
revela veteris volumen literæ virtute nuntii.

Pan stworzył Adama, ludzkiego plemienia
Ojca, Ewę matkę, co zgrzeszyli jabłkiem,
Aleś ty naprawiła, co Ewa straciła.

Z tobą był Duch Święty, Syn Boży poczęty
W twym żywocie czystym, Trojcy święty6 miłym,
I z ciebie się narodził obyczajem dziwnym.

Accede, nuntia, dic Ave cominùs,
dic plena gratia, dic tecum Dominus, et dic ne timeas.
Virgo suspicias Dei depositum, 
in quo perficias castum et votum teneas.

Błogosławionaś ty nad wszytko stworzenie, 1 8
Pan Bog wszechmogący dał przez cię zbawienie,
Jezus, Syn twoj, odkupił wszytko ludzkie plemię.

Tyś jest, miłościwa Matko nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce w najświętszej zasłudze,
W twojej ci są obronie wszyscy grzeszni ludzie.

Audit et suscepit Puella nuntium, 
credît et concipit et parit Filium, sed admirabilem.
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Consiliarium humani generis, et Deum fortium, 
et Patrem stabilem in finem posteris.

Miedzy niewiastami, czystemi pannami,
Tyś sama najczystsza, Siestrzyczko anielska,
Nie była Panu Bogu żadna nad cię milsza.

Błogosławion owoc żywota twojego, 1 9
Jezus miłościwy, Syn Boga żywego,
Bądźże jemu cześć, chwała z dobrodziejstwa jego.

Qui nobis tribuat peccati veniam, reatus dilvat, 
et donet Patriam, in arce siderum.
Pro nobis filium ora Sanctissima, ut post exilium 
fruamur gaudijs in cæli Patria.

Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie,
Racz dać ludu twemu tu dziś zebranemu,
Przez zasługi Matki twej domieść nas chwały wiecznej.

Amen wszyscy rzeczmy, wierni chrześcijanie,
Coście się tu ześli ku chwale tej Pannie,
Zachowaj nas od złego swojemi prośbami.

 Pieśń czwarta adwentowa  1 10

Po upadku człowieka grzesznego,
Użalił się Pan stworzenia swego,
Zesłał na świat archanioła swego:

„Idź do Panny, imię jej Maryja,
Spraw posołstwo7: «Zdrowa-ś, łaski pełna,
Pan ci z tobą, nie bądźże troskliwa»”.
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Panna na ten czas żołtarz czytała,
Gdy to pozdrowienie usłyszała,
Na słowa się anielskie zdumiała.

Archanioł, widząc Pannę troskliwą,
Jął ją namawiać łagodną mową:
„Panno, nie lękaj się, Pan jest z tobą.

Nalazłaś łaskę u Pana twego,
Ty się masz stać Matką Syna jego,
Tak<a>8 jest wola Boga wszechmocnego.

A będzie mu dane imię Jezus, 1 11
Ten będzie Zbawicielem wszytkich dusz – 
Raczysz, miła Panno, przyzwolić już”.

Panna aczkolwiek była troskliwa,
Ale widząc, że to wola Boża,
Rzekła: „Pańska-m ci ja służebnica.

Acz-em ja wielce pragnęła tego,
Bym mogła być służką Matki jego – 
Stańże mi się według słowa Twego”.

Jak prędko te słowa wymowiła,
Wnet Panna w żywocie swym poczęła,
A tam Bogu cześć i chwałę dała.

O Panno, gdyże-ś takowej mocy,
Wołamy do ciebie we dnie, w nocy,
Raczysz nam być9, Panno, na pomocy.

Aby, Panno, przez twe przyczynienie
Mielibyśmy10 grzechow odpuszczenie, 
A potym wiekuiste zbawienie. Amen.  1 12
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Pieśń piąta adwentowa

Urząd zbawienia ludzkiego
Potrzebował pilnie tego,
By upadek swoj11 naprawił,
Człowieka grzesznego zbawił.

Pan Bog w Trojcy Świętej radził,
Jakoby czlowieka zbawił12 
Przez wcielenie Syna swego,
Sprawą Ducha przenajświętszego.

Panna od wieku przejźrzana,
Archaniołem obesłana,
Żeby na to przyzwoliła,
Matką Najwyższego Boga13 była.

Mowiąc: „Zdrowa-ś14 bądź Maryja,
Łaski-ś pełna, żadna inna,
Pan jest z tobą od stworzenia,
Nie lękaj się, Panno15, pozdrowienia.

Oto poczniesz Najwyższego, 1 13
Syna Boga wszechmocnego,
I porodzisz Boską mocą
I Ducha Świętego pomocą”.

Panna się z tego zdumiała,
Czego przedtym nie słychała16,
Wolą Bożą być baczyła,
Aniołowi zaraz17 przyzwoliła.

Sprawnie tego18 wysłuchawszy,
Rzekła posłowi, powstawszy:
„Służebnica-m19 Pana mego,
Stańże mi się20 według słowa twego”.
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Duch Święty natychmiast zstąpił,
Ciało Panieńskie poświęcił:
Przybytek Syna Bożego,
Boga w Trojcy Świętej jedynego21.

Przy tej tak wdzięcznej nowinie,
Ktorą-ć22 anioł prawi ninie,
Pełna łaski, Panno, prosimy, 1 14
Łaskę Pańską niechaj odnosiemy.

Przez to wesołe śpiewanie,
Ktore tu śpiewamy ninie,

Najświętsza Panno, prosimy,
Modl się za nami grzesznemi. Amen23.

Pieśń szosta adwentowa

Gwiazdo morza głębokiego,
Matko Boga Najwyższego:
Panienko, bądź pozdrowiona,
Forto rajska otworzona.

Od anioła-ś pozdrowiona,
Gdyś poczęła w sobie Pana,
Imię matki naszej Ewy
Odmieniaj ku pokojowi.

Rozwiąż związki zadłużonym, 1 15
Przynieś światłość zaślepionym;
Odpądź24 od nas, co jest złego,
Daj chcieć i mieć co dobrego.

Iże-ś Matką, niech poznamy,
Gdy się więc modlisz za nami;

G
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Niechaj cię Syn twój wysłucha,
Ku nam grzesznym skłoni ucha.

Panno we wszem25 osobliwa,
Skromna, cicha i cierpliwa:
Uproś nasze wszytkie winy,
Uczyń z grzesznych Boże syny.

Żywot w nas spraw we wszem czysty,
Byśmy mieli wiekuisty
I Jezusa oglądali,
Z nim się wiecznie radowali.

Chwała bądź Ojcu wiecznemu,
Synowi jego miłemu,
Także Duchowi Świętemu, 1 16
W trzech personach jedynemu.

Pieśń siodma adwentowa

Tobie nad pomysł, dowcip i wymowę
Wyznawamy Pana rzecz Gabryjelowę26.
Słowem niezwykłym nowiny od Pana 
Bądź pozdrowiona.

U ciebie jednej niebieskie są dary,
Ktoremi cię Bog obdarzył bez miary:
Ty-ś napełniona łaską pożądaną,
Od Boga daną.

Pan z tobą ciebie przed czasy wiecznemi 
Przeznaczył sobie przybytkiem na ziemi.
Stąd cię do Nieba przeniosł nad obłoki, 1 17
Na tron wysoki.
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Nad inne panny, ktore zachowały
Swe Bogu śluby, masz przywilej cały:
Z białychgłow żadna bez wady wszelakiej
Czci nie ma takiej.

Dla tego słusznie ciebie wychwalamy 
I twej od Syna pomocy żądamy:
By nam odpuścił z twej świętej zasługi 
Bog nasze długi.

Pieśń rożancowa o Pannie Maryi

Kto chce służyć Pannie przeczystej, 
A z Jezusem w chwale żyć wiekuistej,
Niech rożaniec święty mawia –  1 18
A w nim Matkę Bożą z Synem pozdrawia.

Ta go Panna słudze swojemu 
Podała, Dominikowi Świętemu,
Mowiąc: „Nauczaj każdego 
Ode mnie rożańca tobie danego.

Bowiem Jezus Syn moj kochany, 
Od Ojca swojego na świat zesłany,
Rzekł: »Niech żywot wieczny mają, 
Co w rożańcu z tobą mnie pozdrawiają«”.

W trzech rożaniec cząstkach kładziemy,
Piętnastą27 pacierzy Jezusa czciemy 
Z pułtoruset28 pozdrowienia 
Matka Boża ma cześć od świata stworzenia.

W pierwszej cząstce – o Panno czysta! –  1 19
Syna twego lutość29 jest oczywista;
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Wspomagaj nas w tym każdego, 
Byśmy godnie imię sławili jego.

Jezu, tyś się począł w żywocie 
Panny przenajświętszej, z Nieba klejnocie,
Przez władzą30 imienia twego 
Obroń nas, sług swoich, od wszego złego.

Jezu, ktoryś z Matką twą, Panną, 
Elżbietę nawiedził, twoję wybraną,
Do serc naszych nawiedź, Panie, 
Uczyń sobie miłe w nas pomieszkanie.

Jezu, ktoryś przez twe rodzenie  1 20
Raczył przynieść światu wszemu zbawienie,
Racz mieszkać w sercach twych wiernych, 
By przez cię nabyli pociech niezmiernych.

Jezu, ktoryś ofiarowany 
W kościele, od Matki Ojcu oddany,
Tobie się ofiarujemy 
I w opiekę twoję świętą dajemy.

Jezu, ktoryś w świętym Kościele 
Boskich nauk uczył doktorow wiele,
Naucz nas, Panie, drog swoich, 
Byśmy żyli według przykazań twoich.

W wtorej cząstce Wianka świętego 
Uważamy bol serca Panieńskiego,
Gdy Syna w mękach widziała,  1 [21]
Od ciężkich żałości aż mdlała.

Jezu, potem krwawym w Ogrojcu 
Zlany, na modlitwie ku Bogu Ojcu,
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Tym nas omyj potem krwawym,
Winy i karania odpuść nieprawym.

Jezu, z swoich szat obnażony, 
Przywiązan do słupa, biczmi sieczony,
Przez okrutne twoje rany 
Okryj miłosierdziem nas, chrześcijany.

Jezu, cierniem koronowany, 
Zeplwany, skatowany, spoliczkowany,
Chryste, nasz kochanku drogi, 1 22 
Daj, niech w sercu ten twoj czujem bol srogi.

Jezu, gdyś Krzyż w gorę niosł srogą, 
Miecz boleści zranił twą Matkę drogą;
Przez twe pod nim upadanie 
Spraw nam z grzechow powstanie.

Jezu, na Krzyż srodze przybity, 
Światu-ś okup sprawił wszemu obfity;
Przez pięć ran tobie zadanych 
Oddal wszelkie plagi od twych wybranych.

Trzecią cząstkę gdy zaczynamy, 
Radości Panieńskie w niej uważamy:
Jak wiele pociechy miała, 
Gdy uwielbionego Syna widziała.

Jezu, z grobu jak prędkoś powstał, 1 3231[23]
Naprzod-eś Matce swej radością został,
Przez twe święte zmartwychwstanie 
Racz nam dać nałogow złych zaniechanie.

Jezu, dziwnie-ś na ten świat zstąpił, 
Jeszcze dziwniej mocą swoją w niebo wstąpił.
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Wprowadź nas tam, Jezu Chryste, 
Serca, ciała, dusze zrządziwszy czyste.

Jezu, ktoryś rożne języki 
W Duchu Świętym zesłał na zwolenniki,
Spuść i nam pocieszyciela, 
Prosim ciebie swego dziś zbawiciela.

Jezu, ktoryś Matkę do siebie 
Wziąwszy, dał jej miejsce najwyższe w Nieb<i>e,
Podnoś ku niej nasze myśli, 1 24
Byśmy za jej prośbą do ciebie przyśli.

Jezu, ktoryś ukoronował 
W niebiesiech Matkę swą, czcią udarował:32
Byśmy z nią mieszkali z tobą pospołu.

Nuż, my, bracia, wespoł z siostrami 
Czczimy33 Matkę z jej Synem rożańcami!
Ofiaruiąc w nich każdego 
Zmarłego, żywego, siebie samego.

Boć to Panna jest miłosierna, 
W prośbach przed Jezusem każdemu wierna:
O cokolwiek jej kto prosi, 
Od Boga to snadnie przez nie odnosi. Amen.

 Pieśń rożanego wianka 1 25

Z pomocą Boga miłego,
W Trojcy Świętej jedynego – 
Każdy z serca nabożnego 
Chwal Boga wszechmogącego.



Kancyjonał pieśni nabożnych

36

Chwal też miłą Matkę jego,
Będzie bardzo wdzięczna tego;
Każdy wedle swej możności 
Czyń posługę jej godności.

Wielkie pomocy miewają
Ci, co jej rożaniec mawiają;
Bo wianek u jej miłości
Jest niewymownej możności.

Ci, co go nabożnie mowią,
Częstokroć gniew Boży kają34;
Bo Panna Syna ubłaga,
Co się ma mścić, to wspomaga.

Jest to wianek znamienity, 1 26
Z męki Jezusa uwity,
Kto go nabożnie wspomina, 
Ubłaga nim Boga Syna.

Ten, co go nabożnie mawia,
Z grzechow go Pan Bog wybawia,
Smutek od niego oddala,
Z trudnych go rzeczy wyzwala.

Wiemy, bracia i też siostry,
Iż cierniowy wianek ostry – 
Nosił go Pan na swej głowie,
Wtłoczyli mu go Żydowie.

Ale nasz wianek rożany
Wdzięczny jest u naszej Panny:
Bo u niej niepospolity,
Z lilijej rajskiej uwity.
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Trzykroć pięćdziesiąt mawiajcie,
Pozdrowienie jej dawajcie:
„Zdrowa-ś35 bądź, Panno Maryja, 1 27
Jezusowa Matko miła”.

Przed każdym dziesiątkiem pacierz,
Każdy brat i siostra także36:
Bo bez zapłaty nie będzie,
Z jej Synem krolować będzie.

Żywe i zmarłe wpisują,
Insi37 za nie odprawują,
Bracia, siostry za nie proszą,
Z grzechow i mąk je wynoszą.

Miłościwe lato dano
I też odpusty przyznano: 
Aby tej Pannie służono 
I jej pomocy żądano.

Kto tej Pannie wiernie służy,
Temu czart namniej38 nie płuży:
Bo go Panna w swojej m<o>cy 
Obroni we dnie i w nocy.

Bracia, wianka rożanego 1 28
Nauczaj jeden drugiego: 
Bo kto go więcej nauczy,
Ten zbawienny drogi uczy.

Ci, co mowią wianek Pannie,
Bardzo Chrystus łaskaw na nie:
Bo w tym wianku miłej Panny 
Są Pana Jezusa rany.
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Wszytka męka od początku
Jest w tym wianku aż do szczątku39:
Od jęcia40 aż do skonania
Nie miał Pan odpoczywania.

Weźmiesz41 każdy w swoję głowę
Najdroższą śmierć Jezusowę42:
Rozmyślając ją serdecznie,
Będziem z nim krolować wiecznie.

Rozmiłujmyż się Maryjej,
Pozdrawiając ją wiankiem jej:
Przez to święte pozdrowienie 1 29
Otrzymamy wieczne zbawienie. Amen.

Pieśń o koronce Panny Maryjej

Kto chce Pannie Maryi służyć, 
A jej osobliwym miłośnikiem być – 
Ma ją nabożnie pozdrawiać,
A koronkę zawsze uczciwie mawiać.

Ktorą Panna słudze swojemu 
Zjawiła, pustelnikowi jednemu – 
Mowiąc: „Kto mię tak pozdrawia,
Łaskę sobie u Syna mojego zjedna”.

O tym słysząc, Bernardyn święty, 
Miłością gorącą k tej Pannie zdjęty – 
Przed jej obraz zawsze chadzał,
Jeszcze żaczkiem będąc, koronkę mawiał.

Tak pałały jego wnętrzności, 1 30
Ogniem silno gorzały ku Jej miłości – 
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Iż ciotuchnie swojej mawiał,
A z Panny Najświętszej tak się przechwalał:

„Znam ja jednę Pannę nadobną, 
Nad wyrozumienie ludzkie podobną;
Nie mogłbym jeść ani pić,
Ktorego bym jej dnia nie miał nawiedzić”.

W tej koronce ustawca43 pierwszy 
Położył modlitew sześćdziesiąt i trzy:
Bo tyle lat Panna miała,
Poki na tym świecie z ludźmi mieszkała.

Przez te smutki i też radości 
Racz uprosić sługom twoim z miłości
Grzechow wszytkich odpuszczenie, 1 31
Potym łaski twojej44 otrzymanie.

Pierwsza boleść serca Maryjej, 
Gdy Jan święty przyszedł do Betaniej,
Mowiąc: „O Ciotuchno moja,
Żałosna dziś będzie duszyc<z>ka twoja.

Już jest45 Jezus a Synaczek twoj, 
Najmilejszy Braciszek, także i Mistrz moj;
Widziałem go związanego,
A w pośrzodku ludu niełaskawego.

Szedłem za nim na biskupi dwor, 
Gdziem usłyszał policzek jak największy grom – 
Gdy Jezusa uderzono,
Podobno go, Panno, już umorzono.

Podźmyż46 rychło, a nie mieszkajmy: 
Aza jeszcze Jezusa oglądamy?
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Za żywego zastaniemy...  1 32
A w czym będziem mogli, w tym posłużemy”.

Wtorą boleść Maryja miała,
Gdy w piątek poranu Syna ujrzała 
Jako łotra związanego,
Łańcuch wielki na szyi noszącego.

Chciała k niemu blisko przystąpić,
Ale też od smutku nie mogła chodzić;
Tylko głosem zawołała:
„Czegożem ja smutna dziś doczekała.

Ach, moj smutku47, moja radości, 
Napełniłeś serce mojej48 gorzkości:
Gdy cię widzę związanego,
Gwoźdźmi na Krzyż srogo rozbitego.

Trzecią boleść Pannie zadano,
Gdy Jezusa okrutnie ubiczowano
I cierniem koronowano,
Znędznionego tej Pannie ukazano49.

Czwarty smutek Panna cierpiała, 1 33
Gdy się z swym Synem przed miastem potkała;

Chciała k niemu blisko przystąpić50,
Ale też od smutku nie mogła chodzić.

Piąta boleść Panieńska była, 
Gdy złość ludzka na Krzyż Jezusa wbiła;
Widząc Synaczka nagiego,
Okryła rąbeczkiem człowieczeństwo jego.

Szostą boleść duch Panieński miał, 
Gdy Jezus na Krzyżu z płaczem umierał;
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Słońce się jasne zaćmiło,
A przez trzy godziny nie rozświeciło.

Płacząc Stworzyciela swego, 
Powściągnęło promienie świecenia swego;
Ziemia też tak bardzo drżała, 1 34
Obyczajem swojem Jezusa płakała.

Siodmy smutek Maryja miała, 
Gdy Ciało zdjęte z Krzyża piastowała – 
Nieutulnie narzekając,
Maściami i łzami je oblewając.

Te tu siedm pacierzy mawia<j>my, 
Siedmiorakie wylania krwie rozmyślajmy
Jezusa, Pana naszego,
Miłośnika ludu chrześcijańskiego.

Wylewał krew, gdy był obrzezan, 
Gdy się Ojcu modlił, gdy był biczowan – 
Koronowan i naigrawan,
Przybity na Krzyżu, włocznią przebodzion.

Te radości Panieńskie były, 1 35
Gdy był anioł do niej z nieba posłany;
Gdy Elżbietę nawiedzała 
I też Syna Bożego porodzić miała.

Czwartą radość Maryja miała, 
Gdy trzech Krolow chwaląc51 Syna ujzrała52;
W niebo była wprowadzona,
Tam od Syna swojego koronowana.

Kto tę koronkę mawiać będzie, 
Łaski sobie u Syna tej nabędzie;
Co pożąda, to otrzyma,
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Przez przyczynę tej Panny
Bog mu wszytko53 da.

Nuż, my, bracia i miłe siostry, 
Nie leńmy się służyć Maryjej zawżdy,
Boć to Panna jest poczesna,
A nam grzesznym ludziom jest pożyteczna.

Już cię, miła Panno, prosimy, 1 36
Tę koronkę na twoję54 głowkę kładziemy;
Twej się łasce polecamy,
Racz pamiętać na nas, kiedy pomrzemy. Amen.

Pieśń o Pannie Maryjej55

O najświętsza Lilija,
Dziewico, Panno Maryja, 
Boleści-ś żadnej nie miała,
Gdyś porodziła Syna.

Z wysokości go być uznała,
Tak wielbimy sławnego Syna, 
Jezusa, miłego Pana,
Co podeptał szatana.

Wszytkie krasy świata tego
Dziwują się piękności jego;
Słońce, miesiąc i też gwiazdy,
Anieli nań patrzą zawżdy.

Z niebieskiej krainy zstąpił,
Aby nas grzeszne odkupił,
Cierpiał niedostatek wszędzie,
Aby nas wybawił z nędze.
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Nie bliskie-ć jego było zstąpienie, 1 37
Na ten padoł tej ziemie, 
W żywot przeczystej Dziewice56,
Nas grzesznych wspomożyciel.

Racz nas, Panno, jemu zalecać
I raczysz nam jego łaskę zyskać. 
Twoie miłosierne oczy
K nam je, miła Panno, obroć.

Jeśli ciebie, Panno, nie będzie,
Trudno nam grzesznym ludziom wszędzie; 
Ty nas sam<a> racz obronić,
Byśmy mogli zbawieni być.

Pieśń o Zwiastowaniu Anielskim N. P. Maryi

A rchanioł Boży, Gabryjel,
Posłan do Panny Maryjej;
Z majestatu Trojce Świętej
Tak sprawował poselstwo k niej:
„Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, 1 38
Pan jest z tobą, to rzecz pewna”.

Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, ktore słyszała,
Pokorniuchno się kłaniała,
Jako Panna sromieźliwa,
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła aniołowi.

Ale poseł z wysokości
Napełnion Boskiej mądrości 
Rzekł jej: „Nie boj się, Maryja,
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Najszczęśliwsza-ś, Panno miła,
Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz jego Syna.

P<an> Jezus zowiesz57 imię jego,
Będzie Synem Najwyższego,
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony bostwa.
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszytkiego.

„A jakożby to mogło być ? – 1 39
Jęła Panna k niemu mowić – 
Ja nie chcę nigdy męża znać”.
Jął jej anioł tak powiadać,
Iż Duch Święty z swej miłości
Sprawi to w tobie w czystości.

Temuż Panna wnet uwierzyła,
Przyzwalając, tak mówiła:
„O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż tak58 wola Pana mego,
Toć ja służebnica jego,
Stańże mi się według słowa twego”.

Rychlij, niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej,
Ze krwie czystego serca jej,
Sprawą Boga Wszechmocnego, 
Miłośnika człowieczego.

I toć wielka miłość była
Boga Ojca Jego Syna,
Iż dla człowieka grzesznego, 1 40
Z majestatu Najwyższego,
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Z miłości pociesznym wiekiem59
Stał się Syn Boży człowiekiem.

O aniele Gabryjele60,
Najślachetniejszy aniele,
O pośle najznamienitszy,
Nie jest tobie rowny inszy61:
Z poselstwa, ktoreś sprawował,
Znać, iż cię Bog umiłował.

Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś tak w wielkiej łasce jego,
Modl się do Boga za nami
I do tej Najświętszej Panny,
Abyśmy z grzechow powstali,
Po śmierci z nim krolowali.

Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi jego miłemu 
I Duchowi Najświętszemu – 
Bogu w Trojcy jedynemu
Dziękujmyż dziś w pokorności 1 41 
Z tak wielkiej jego miłości. Amen.

Pieśń o Najśw<iętszey> P<annie> Maryjej

C hwalmy Boga wszechmocnego, 
Że nam dał Syna swojego,
Najmilsze swoje kochanie, 
Grzesznym na poratowanie.

Jegoż Matkę czcić nam trzeba, 
Zdrowaś Panno, Pani nieba
Szczęśliwaś płodem62 nad inne, 
Twoja cześć po świecie słynie.
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Onać miła wieść nastała, 
Gdyś anioła wysłuchała,
Za Matkę Bogu zmowiona,
O godność niewysławiona.

Coć Elżbiecie Bog objawił, 
Przeto mowi: „Kto mi sprawił,
Iż mnie nawiedza Bogarodzica, 1 42
Jam służebnica”.

O przesławny święty żłobie, 
Utaiłeś Boga w sobie;
Tameś go Panno63 powiła,
A panieństwa nie straciła.

Poniesłaś64 go do kościoła, 
Prawo Boże pełniąc zgoła:
Ofiarę Ojcu wiecznemu,
Światło ludowi swojemu.

W lat dwanaście straconego 
Nalazłaś Syna dziwnego:
Gdy przeszedł mądre doktory,
Wszakżeć się dał w moc z pokory.

Ciernie65, Panno, twych żałości 
Nastąpiło, gdy ze mdłości
Syn twoj krwią spłynął w Ogrojcu66,
Upadając Bogu Ojcu.

Więc do słupa zewleczony, 1 43
Srodze rozgami sieczony,
Przecierpiał za nas67 karanie 
Przez niezmierne miłowanie.
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Jeszcze nad nim kat zbytkował, 
Gdy go cierniem koronował;
Dał w głowę trzciną straśnie mu,
Dał policzek zeplwanemu.

Potym na śmierć srogą dany, 
Wyszedł, z łotry poczytany, 
Krzyż wziął na ramię68 zemdlone,
Szło na dziw miasto szalone.

Widząc Pana rozbitego69, 
Dotkniesz z boku serca swego:
„Ach – mówiąc – Synu70 moj miły,
Toć ustały we mnie siły”.

Kiedy powstał dnia trzeciego, 
Poczuła straż mocność jego – 
Twoj smutek w wielkie71 wesele
Nagrodził w prześlicznym ciele.

Pożegnał się potym z tobą,  1 44
Czyste dusze biorąc z sobą;
Wstąpił tam w niebie wysokim,
Siadł miłemu Ojcu72 bokiem.

Stamtąd na męki straśliwe 
Ośmielił serce lękliwe
Przez Ducha swego Świętego
Swym najmilszym zesłanego73.

On twą tęskliwość nagrodził, 
Gdy cię, Matkę, zaprowadził
Z ciałem nad chory74 anielskie,
Nad wszytko plemię niebieskie.
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Tam przy Boskim tronie jego 
Ratujesz człeka nędznego,
Nieba i Ziemie75 Krolową
Słynąc, nad pychę czartową.

Miła Panno, żeś tak można, 
Niech na sobie tego dozna
Każdy w to bractwo wpisany, 1 45
Aby nie był wymazany.

Aby dobroć Syna twego
Rozważając i trud jego,
Po tej tak miłej robocie 
Świętował w świętej76 sobocie.

Cantio de B. V. Maria

A ve stella matutina, Peccatorum medicina:
Mundi es Princeps, Princeps Regina, Angelorum que Domina.
Sola Virgo digna dici, Contra tela inimici:
Insurge manu, manu victrici, Corde precamur supplici.
Clypeum pone salutis, Tu es titulus virtutis:
Nos firmans locis in tutis, Hostibus cunctis obrutis.
Odecus Apostolorum Martyrum & Confessorum
Pro nobis ora, mortis in hora: O Mater Dei decora. 1 46
O Sponsa Dei electa,esto nobis via recta:
Ubi est vita, vita perfecta, Ad æterna que gaudia.

Po polsku

Z awitaj, rana Jutrzenko
I grzechow naszych lekarko,
Tyś Panią świata, jesteś i Księżną,
Anielską jesteś Krolową.
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Tyś sama Panią nazwana,
Naprzeciw strzałom szatana;
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosim, bądź za naszą stroną.

Zastaw nas tarczą zbawienia,
Mocą swojego imienia;
Uszykujże nas w miejscach beśpiecznych,
Zbij nieprzyjaciołow wiecznych.

O, ulubionaś od Boga,
Ty nam racz być prosta droga
Dotąd, gdzie żywot jest doskonały, 1 47
Wprowadź nas do wiecznej chwały. Amen.

Alia Cantio de B. V. Maria

Imperatrix Virgo gloriosa, plena laudum titulis:
Potens et imperiosa, Canticis Angelicis;
Iure commendaris, Mater et Regina, Prole dum gravaris, 
Tua nos consigna,Virgo Mater Deo digna.

Peccatorum medicina, Salus et spes humilium:
Rosa vera sine spinis, castitatis lilium;
Respice quod posco, Mater veri DeI, me peccasse nosco, 
Miserere mei, Consolatrix sancte spei.

O dilecta et praelecta, Per solamen misero:
Charitatem quo perfectam, quam semper desidero;
Revoca errantem, in viam veritatis, Ad te proclamantem 
gemma castitatis, Templum sanctæ Trinitatis.
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 Po polsku 1 48

C esarzowa, Krolowa niebieska, 
Łaski Bożej jest pełna,
Mocna i przykazująca, 
Nad anielskie plemię słodsza;
Słuszniej-ś jest nazwana
Matką i Krolową,
Płodem Syna twojego, 
Uchowaj nas ode złego,
Panno Maryja, Matko Boża.

Tyś lekarstwem wszytkich grzesznych, 
Wspomożenie, Panno, niemocnych, 
Roża prawdy bez chytrości
I Lilio, Panno czystości; 
Wejźrzy-ż77 Matko Boża,
Twoj cię sługa wzywa,
Grzechy swe wyznawa,
Z nich się winien dawa78,
Wspomożenia twego żąda.

O najświętsza, najczystsza, 1 49
Racz dać grzesznym wspomożenie,
Łaskę, miłość doskonałą 
Racz dać mnie żądającemu;
Nawiedź błądzącego na drogę sprawiedliwości
K tobie wołającego, o Panno czystości, 
Zachowaj nas od wszelkiej złości79.

Hymnus de B. V. Maria

O Gloriosa Domina, Excelsa super sidera:
Qui te creavit providè, Lactasti Sacro ubere,
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Quod Eva tristis abstulit, Tu reddis almo germine:
Intrent ut astra flebiles, Cæli fenestra facta es.
Tu Regis alti ianua, Et porta lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem, Gentes redemptæ plaudite.
MarIa Mater gratiæ, Mater misericordiæ: 1 50
Tu nos ab hoste protege, Et hora mortis suscipe.
MarIa Virgo Virginum Deposce nobis omnium
Remissionem criminum Tuum placando Filium
Per tuum Virgo Filium, Per Patrem ac Paracletum,
Adsis ad nostrum obitum: Et ad felicem exitum.
Gloria tibi Domine, Qui natus es de Virgine:
Cum Patre et S<ancto> Spiritu, In sempiterna sæcula, A<men>.

Po polsku

O Gospodze80 uwielbiona,
Nad niebiosa wywyższona:
Stworcę-ś swego porodziła,
Mlekiem-eś go swym karmiła.

Co Ewa smętna81 straciła,
Tyś przez Syna naprawiła:
Oknem się stała82 do nieba,
Smucić się nam nie potrzeba.

Drzwiami-ś Krola niebieskiego 1 51
I fortą raju świętego:
Wszyscy jej ludzie śpiewajcie,
Bo przez nię83 zbawienie macie.

Maryja, Matko miłości,
Matko wszelakiej litości:
Broń nas od skonania złego
I od czarta przeklętego.
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Maryjo, Panno nad panny,
Niech twoj Syn przez cię błagany

Wszytkie winy nam odpuści,
A do łaski swej przypuści.
Przez Syna, o Panno, Twego,
Ojca i Ducha Świętego – 
Przybądź na nasze skonanie,
A daj szczęsne dokonanie.

Chwała bądź Panu naszemu,
Z Dziewice narodzonemu – 
I Ojcu jego wiecznemu, 1 52
Także Duchowi Świętemu. Amen.

Cantio de B. V. MariaTempore pestis

Stella cæli extirpavit quae lectavit Dominum 
mortis peste qua plantavit, primus Pares hominum. 
Ipsa Stella nunc dignetur sydera compescere. 
Quorum bella plebem cedunt diro mortis ulcere. 
Gloriosa stella maris summis digna laudubus, 
Nos a peste tuearis et a mundi fraudibus.
Medicina Christiana sana salva ægros nos. 
Quod non valet vis humana sit in tuo nomine. 
Adi nos nam te Filius nihil negans honorat; 
Salva nos IeVs pro quibus Virgo Mater te orat.

 Po polsku 1 53

Gwiazdo morza, ktoraś Pana mlekiem swoim karmiła, 
Tyś śmierci szczep, ktory wszczepił pierwszy Rodzic, skruszyła.
Śliczna Gwiazdo, racz nam teraz uskromić niebo srogie, 
Ktore trapi ciężkim morem zewsząd ludzie ubogie.

G
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O lekarko chrześcijańska, racz nas chorob pozbawić, 
Co nie zdoła ludzka siła, racz nam u Syna sprawić.
Odwroć od nas głod, mor ciężki, zachowaj krwawej wojny, 
Użycz zdrowia i żyznych lat racz nam dać wiek spokojny
Wysłuchaj nas, gdyż tobie Syn odmowić nie może, 1 54
Zbaw nas dla prośby Matki twej, o Jezu, wieczny Boże.
A my ciebie z Bogiem Ojcem, z Duchem Ś<więtym> społecznie 
Chwalić i twą Matkę sławić będziem na wieki wieczne.

A ve maris stella, Dei Mater alma:
Atque semper Virgo, Felix cæli porta.
Sumens illud Ave, Gabrielis ore:
Funda nos in pace,Mutans Evæ nomen.
Solve vincla reis,Profer lumen cæcis:
Mala nostra pelle,Bona cuncta posce.
Monstra te esse Matrem, Sumat per te preces:
Qui pro nobis natus,Tulit esse tuus.
Virgo singularis, Inter omnes mittis: 1 55
Nos culpis solutos, Mites fac et castos.
Vitam præsta puram, Iter paratutum:
Ut videntes IesuM, Semper collætemur.
Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus,
Spiritui Sancto: Tribus honor unus, Amen.

Z drowaś, Gwiazdo Morska,
Wierna Matko Boska,
Panno wiekuista,
Bramo rajska czysta,
Anielskim zjawieniem
Maryja uczczona – 
Obdarz nas pokojem,
Nad Ewę wsławiona.
Zjednaj wi<n> zgładzenie,
Ślepem oświecenie,
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Złego oddalenie,
Łaski przyczynienie,
Bądź Matką bez groźby,
Odnieś nasze prośby – 
Synowi twojemu,
Nam narodzonemu.

Panno osobliwa, 1 56
Matko litościwa:
Obdarz nas cichością
I świętą czystością,
Daj żywot tuteczny,
Święty i beśpieczny – 
Z Jezusem mieszkanie
I z nim krolowanie.
Chwała Bogu Ojcu,
Jezusowi Panu – 
Duchowi Świętemu,
Bogu jedynemu. Am<en>.

Alia Cantio de B. Maria

Sanctissima, Mater Dei, Ave fulgens in Arca cæli.
O MarIa flos Virginum, Velut rosa vel lilium.
Funde preces ad Filium Pro salute fidelium.
Salve clara, stella maris, Qua prodiit lux solaris.
Illum placare precamur, Eius ope adjuvemur.
O MarIa, Mater DeI, Quæso esto memor mei.
Te precamur in hoc festo Sis solamen omni mæsto
Dum venerit mortis dies Nobis detur æterna requies.
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 Po polsku 1 57

O Najświętsza Matko Boża,
Jesteś śliczna jako zorza.
O Maryja, śliczny Kwiecie,
Jak lilija z rożą lecie84.
Proś za nami Syna swego,
Proś o zbawienie każdego.
Witaj, jasna Gwiazdo Morska,
Z ktorej wyszło słońce Bostwa.
Proś za nami Syna swego,
Jezusa, Zbawcę naszego.
O Maryja, Matko Boża,
Daj mi łaskę twę za stroża.
Gdy dzień przyjdzie ostateczny, 1 58
Niechaj mamy pokoj wieczny. Amen.





1
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Poczynają się rotuły z symfoniami o 
Narodzeniu Pańskim
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Nużeśmy chrześcijanie85,
Serdecznie się radujmy

Dnia dzisiejszego:
Że się raczył narodzić
Z czystości Panieńskiej Syn

Boga żywego,
Aby szatańską moc
I jego wszytkę złość

Wiecznie zagubił,
A nas chrześcijany
Za swe własne syny

Sobie poślubił.

O tym ci oni święci
Ojcowie i prorocy

Prorokowali:
Że niebieskie obłoki 1 59
Zbawcę na świat szeroki

Wypuścić miały;
Aaronowa rożdżka

Zakwitnąć miała86,
Czego Corka Syjon,
Czego Corka Syjon

Już doczekała.

Anieli, ktorzy w niebie
Bogu w ludzkiej osobie

Chwałę dawali,
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Na powietrzu będący,
Społem się radujący,

Głosem wołali:
„Bądź cześć, chwała tobie
Na wysokim niebie,

Boże wszechmocny,
Na tym uniżeniu
Ludzkiemu plemieniu

Pokoj serdeczny”.

Krolowie z Sabby, z Tarsu
Tego to prawie czasu

Wnet pr<z>yjechali;
Znakiem gwiazdy niebieskiej
Na miejsce sprawy Pańskiej

Drogę wiedzieli; 
Dary jemu dali 1 60
I przed nim klękali

Z radością wielką; 
Z jego narodzenia
Wielkie pocieszenia

Z ochłodą wielką87.

Narodził się w Betleem88,
W miasteczku Dawidowym,

W ubogim gmachu; 
W pieluszki uwiniony,
W jasłeczkach położony,

W szopie bez dachu;
Woł i osieł89 niemy
Z posługami swymi

Wdzięczni mu byli; 
Znając Pana swego
Nam narodzonego,

Przed nim klękali.
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Pasterze krajow onych,
Pilnie strzegąc trzod swoich,

Weseli byli,
Iże narodzonego
Od wojska anielskiego

Być usłyszeli90;
Do Betleem wszyscy
Panu swemu ku czci

Wnet się udali;
Tam w jasłkach nagiego 1 61
I Rodzice jego

Przy nim znaleźli.

Z tego się dziś radujmy
I wdzięcznie przywitajmy

Pana naszego:
Że się raczył narodzić,
Chciejmyż jemu wdzięczni być

Z serca prawego;
Jemu dziś śpiewajmy,
Jemu chwałę dajmy,

Mowiąc bez miary:
Bądź pochwalon, Panie,
Bądź pochwalon, Krolu,

Za twoje dary. A<men>.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Salve Parvule, Dzieciątko dostojne91, 
nate hodie z błogosławionej Dziewice Maryjej:
quæ dum credidit Angelo nuncianti, 
wneteś raczył wstąpić w żywot Przenajświętszej, 
ô clementia,
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dla odkupienia i pocieszenia narodu ludzkiego:
Omnes sancti Angeli są dziś w niebie weseli, 1 62
nos etiam concinamus pariter na ziemi. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Kiedy krol Herod krolował92
I nad Żydami panował, 
W ten czas się Chrystus narodził,
By swoje wybrane zbawił.

Gdy go trzej Mędrcy szukali,
Bardzo się pilno pytali;
Więc do Jeruzalem przyśli,
A żeby go tam naleźli.

Rzekli: „Gdzie jest narodzony
Żydowski Krol objawiony;
Widzieliśmy gwiazdę jego,
Ktora nas wiedzie do niego.

Przyśliśmy chwałę jemu dać,
Imię święte opowiadać; 
Albowiem ten tak wielki Pan, 1 63
Że jest Bogiem, objawił nam”.

Gdy to krol Herud usłyszał,
Onych o powrot upraszał;
Zmienił cerę93, bardzo znucił,
A Jeruzalem zasmucił. 

Tedy zebrawszy biskupy,
Mędrce i starsze do kupy,
Rzekł, iże w Betleem mieście,
Wiedz to, krolu, rzeczywiście94,
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Chrystus Jezus się narodził,
Jako Izajasz mowił; 
Wziąwszy krol Mędrcow osobnie,
Wypytował95 ich tajemnie,

Ażeby mu powiedzieli,
Kędy by gwiazdę widzieli; 
A gdy się o tym dowiedział,
Dworzanom swoim rozkazał.

Krolom rzekł: „Gdy go znajdziecie, 1 64
Za powrotem mi powiecie,
A ja też do was przybędę
I wielbić go z wami będę”.

Gdy od krola odjechali,
Gwiazdę znowu oglądali, 
Ktora przed nimi świeciła,
Miejsce własne objawiła.

Tam kiedy do szopy weszli,
Za jednym razem znaleźli 
Dziecię Jezusa małego
I Maryją Matkę jego.

Więc na kolana upadli,
Dary swoje jemu kładli:
Mirchę, kadzidło i złoto,
Odebrali łaskę za to.

Mając Boskie oświecenie,
We śnie takie objawienie:
„Już się nazad nie wracajcie, 1 65
Inszą się drogą udajcie”.
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Herod się o tym dowiedział,
Rozgniewany swym powiedział,
By do Betleem jechali,
Wszytkie dziatki wyścinali.

Tam ci było narzekanie,
Lament, rąk załomywanie,
Żal, smutek strapionych matek,
Co płakały swoich dziatek.

Prosiemy cię, Jezu Chryste,
Zmiłuj się, spraw serca czyste,
Daj nam z Nieba oświecenie,
Przez tych Mędrcow nawrocenie.

Przyciągajże nas do siebie,
Byśmy z tobą byli w niebie,
Byśmy w łasce opływali, 1 66
Ciebie wiecznie wychwalali. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Puer natus in Bethleem, Unde gaudet Ierusalem96 
Assumpsit formam hominis, Verbum Patris Altissimi, 
Cognovit Bos et Asinus, Quôd Puer erat Dominus:
Reges de Saba veniunt, Aurum, thus mirrham offerunt.
Intrantes domum inuicem, Salutant novum Principem.
Hic iacet in præsepio, Qui regnat sine termino.
In hoc natali gaudio, Benedicamus Domino.
Laudetur Sancta Trinitas, Deo dicamus gratias.

D zieciątko się narodziło,
Wszytek świat uweseliło.
Wzięło na się człowieczeństwo,
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Co znaczyło jego Bostwo.
Poznał ci to woł i osieł,
Iż to był niebieski poseł. 
Trzej Krolowie przyjechali,
Troje mu dary dawali.
Wchodząc do szopy, klękali, 1 67
Bogu cześć, chwałę dawali.
Przynieśli mu dary za to:
Mirę, kadzidło i złoto.
Na to Boże narodzenie
Wesel się wszytko stworzenie.
Świętą Trojcę wyznawajmy, 
Bogu cześć, chwalę dawajmy. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Puer nobis nascitur de pura Virgine, 
/Quem Angeli laudant sine termino:97

Cui bos et asinus genua flexerunt, 
/Quia suum Dominum esse cognoverunt.

Tres Magi advenerunt, munera tulerunt, 
/Aurum, Thus, et Mirrham Christo dederunt.

Et nos quoque concinamus huic parvulo, 
/Ut Regi et Salvatori nostro Domino.

D zieciątko się narodziło z czystej Dziewice, 1 68
Ktorego anieli chwalą bardzo wysoce.
Przed ktorem woł i osieł na kolana klękali,
Bowiem swego stworzyciela być go poznali98.
Trzej Krolowie przyjechali z wielkiemi dary,
Mirę, kadzidło i złoto jemu dawali.
I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu
Jako Panu a Zbawicielowi naszemu.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

C ollaudemus Christum Regem, Qui natus est in Bethleem:99
MarIaMque Genitricem, Orphanorum adiutricem.
Quem laudat Sol atque LunaUniversa Creatura.
Apostolique Martyres Universi Poli Cives.
Nos etiam cum iubilo, Benedicamus Domino.

Pochwalmy Krola tego 1 69
W Betleem narodzonego
I Maryją Matkę jego,
Panią dworu niebieskiego.

Jemu służy słońce, miesiąc,
We dnie, w nocy nie przestając;
Apostoli, męczennicy
Chwalą Boga społem wszyscy.

I my także chwalmy jego,
Tego Krola Niebieskiego,
W Betleem narodzonego.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

In natali Domini, Gaudent omnes Angeli, 
/Et cantant cum iubilo, Gratia uni Deo:100 

Virgo Deum genuit, Virgo Christum peperit,Virgo manens intacta:
Nuntiavit Angelus, gaudium Pastoribus, 

/Christi Nativitatem, magnam iucunditatem: 
Virgo Deum genuit, Virgo Christum peperit,Virgo manens intacta.

Tres Magi advenerunt, munera obtulerunt, 
/Christo nato Domino, Salvatori humano:

Virgo Deum genuit, Virgo Christum peperit,Virgo manens intacta.
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Stella cæli fulgida, apparuit splendida, 
 /Magi autem cedebant, ubi Christus iacebat: 1 [70]
Virgo Deum genuit, Virgo Christum peperit,Virgo manens intacta.

Na Boże Narodzenie weselą się anieli
I z weselem śpiewają, 
Bogu cześć, chwałę dają:
Panna Syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
Czystą Panną została.

Zwiastował jest101 Gabryjel pasterzom to wesele: 
Chrystusa narodzenie,
Nam grzesznym pocieszenie:
Panna Syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
Czystą Panną została.

Trzej Krole przyjechali, dary mu oddawali:  1 71
Mirę, kadzidło, złoto,
Wzięli zapłatę za to:
Panna Syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
Czystą Panną została.

Gwiazda się ukazała, ktora ich uprzedzała, 
Na tym miejscu stanęła,
Gdzie Panna z Synem była:
Panna Syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
Czystą Panną została.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

A ngelus Pastoribus, dixit vigilantibus, 
/nuntio vobis magnum gaudium:102

Salvatorem hominum, in terris genitum.
Hoc probantes nuntium; quærebant Infantulum 

/Bethleem invenerunt puerum,
cum MarIa Iosepho in aula sedentem.
Iam Dominus maximus, et Rex potentissimmus: 
 /Aulam non habuit excelsam 1 72
Nec marmore splendidam, nec tapetis cinctam.
Nativitas miranda, nec verbis exprimenda 

/quo modo Aaron virga fronduit,
Atque flore floruit, fructumque edidit.

A nioł pasterzom mowił,
Chrystus się nam narodził – 
W Betleem, nie bardzo podłym mieście, 
Narodził się w ubostwie,
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się tego dowiedzieć
Poselstwa wesołego – 
Bieżeli do Betleem szczęśliwie,
Naleźli dziecię w żłobie,
Maryją z Jozefem.

Jaki Pan chwały wielki 1 73
Uniżył się wysoki – 
Pałacu kosztownego żadnego 
Nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie,
Nigdy nie wysławione – 
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Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości
Panieństwa swojego.

Już się ono spełniło,
Co pod figurą było – 
Aaronowa rożdżka zielona 
Stała się nam kwitnąca
I owoc rodząca.

Słuchajcież Boga Ojca,
Jako go nam zaleca: 
„Ten ci jest Syn moj najmilszy, jedyny,
Wam w raju obiecany,
Tego wy słuchajcie”.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 74

W dzień Bożego Narodzenia103
Weseli ludzie, błogo im będzie,
Chwałę Bogu wyśpiewują

Wesoło wszędzie.

Anioł pasterzom zwiastował,
Że się narodził, nas uweselił;
Krol Herod się zafrasował,

Dziatki pobić dał.

Bili, siekli, mordowali
Srodzy katowie, właśni zbojcowie;
Krzyczą dziatki, płaczą matki

Prawie serdecznie.

Od piersi ich wydzierali
I rozcinali, rycerze mali
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Z matkami się pożegnali,
Żal to nie mały.

Tam krwawe łzy wylewały
Płaczliwe matki, ono ich dziatki 
Leżą by więc barankowie 1 75 

Lub w polu snopki.

Ręce matki załamują,
Włosy targają i omdlewają;
Niebo głosy przebijają,

Serdecznie łkają.

Rachel, pani tak rzeczona
Pociechy nie ma, prawie umiera; 
Patrzający104 na swe syny,

Często omdlewa.

O Herodzie okrutniku,
Wielka to wina, że twego syna

Między dziatkami zabito;
Co za przyczyna?

Chciałeś trafić na Chrystusa,
Syna Bożego, ale go z tego
Nie wykorzenisz krolestwa,

Boć Niebo jego. Amen.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 76

M amy Przyjaciela105,
Chrysta Zbawiciela,
Wieku dzisiejszego;
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Słowo niestworzone,
Z Panny narodzone,
Z żywota czystego.

Przyjaciel to drogi,
Ten niebieskie progi
Opuścił z daleka;
Aby pobitego,
Na poły żywego
Uzdrowił człowieka.

Ktory z Jeruzalem
Szedł był z wielkim żalem
Do Jerycha złości; 
Tam go szatan srodze,
Zraniwszy na drodze,
Odarł z niewinności.

Ten Przyjaciel prawy
Krom wszelkiej zabawy
Dodał mu ochłody;
Na dobytek swego
Ciała najświętszego
Wziął go do gospody.

By wiecznie nie zginął,
Rany mu zawinął
Przyjaciel serdeczny; 
Ku jego potrzebie, 1 77
Skarb, co miał przy sobie,
Dał mu dostateczny.

Przeto człowiek każdy
Niech pamięta zawżdy,
Jak się starać o to,
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By tego wiecznego
Przyjaciela swego
Szanował nad złoto.

Jużże poniechajmy,
Z Jerycha biegajmy
Prosto do Betleem; 
Betleem – dom chleba,
Ktory przyszedł z nieba,
Ten jedząc, nie mdlejem.

Tam Przyjacielowi,
Odkupicielowi,
Z Krolami ofiarujmy:
Serca swe z czystością,
A potym z pilnością
Grzechow się warujmy. 

A ngelus ad Pastores, ait annuntio vobis magnum gaudium106, 
Quia natus est Salvator mundi de MarIa Virgine in Bethleem Iuda.
Venite omnes adoremus, IesuM natum, MarIæ Filium. 1 78
Huic canamus cum Angelis, semper psallentes, iubilantes, 
sine fine laudantes Dominum.
Venite omnes adoremus, IesuM natum, MarIæ Filium.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Ł aska Nieba gornego dziwną rzecz s<p>rawiła,
U ludzi Panna czysta Syna porodziła – 
Ktorego żaden rozum ogarnąć nie może – 
Haftowane gwiazdami opuściwszy łoże. 

Spuszcza się na ten padoł Bog wiecznej światłości,
Żywot sobie obrawszy w Panieńskiej czystości;
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Kędy bez zmazy stan<ą>ł 107, a stamtąd jak inny
Do obory zstępuie – o, jakie nowiny.

Ludzką odmianę czyni ten Pan czci bogaty, 1 79
Krolewicz – patrz – przychodzi na ten świat bez szaty;
Członki jego pieszczone w żłobie położone,
Zimnem przy niedostatku przykrym uziębione.

Krolowie mu z darami nisko się kłaniają,
Woł i osieł Dzieciątko parą ogrzewają;
Wesoły światu pokoj niebiescy dworzanie 
Sławę z chwałą śpiewaią tobie, wieczny Panie.

Zaczym każdy mieszkaniec na ziemskim padole
Dziś bądź ochotnym na gospodarskim stole:
Rozkaż wina nalewać, my śpiewać będziemy
Nowe pieśni Dzieciątku – Vivat! wykrzykniemy.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 80

Natus est Salvator hodie, Contra judicium naturæ 
Ergo genus concinat, Barbara barbara hodie,
Lux lucet clara hominum, Angeli laudant Dominum
O Virgo Virinum, Exora pro nobis Dominum.
Gaudium Apostolorum, Atque Sanctorum, Martyrum
Nunc cætus virginum, Exultant laudando Dominum
Sidera cæli discurrunt, Gaudium magnum sentiunt,
Ex natalitio, dant lucent debitam Domino.
Cælorum motus augetur, Mundi machine lætatur.
Ex novo Parvulo Dilecto nostro Domino,
Pastores gregem dimittunt Betleem gaudentes currunt
Parvulum habitu callidum faciunt halite,
Tres Magi ab Oriente, Proficiscuntur cum gentes
Regem Regum quærunt, Munera præclara ferunt 1 81
Omnia a Deo, nunc nato isto Parvulo;
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Congratulamini, Principes et Reges Domini,
Et totus cætus hominum, Corde et mente Dominum.
Ergo jam parvulum, Laudate infantem Puerum,
Laudet chorus Angelorum, atque numerus Virginum,
Nosque gaudeamus, Iam Deum æternum habemus.

R ozkwitnęła się Lilija,
A ta jest Panna Maryja; 
Zrodziła nam Syna,
Wesoła dzisiaj nowina.

Anieli w niebie śpiewają,
Boga nam opowiadają;
Panno nad pannami,
Modl się dziś do niego za nami. 

Apostoli się radują, 1 82
Męczennicy wykrzykują; 
Śpiewa chor panieński,
Że się Krol narodził niebieski.

Gwiazdy się z nieba spuszczają
Wielkie wesele stąd mają;
Więc z swej powinności
Wychwalają Pana światłości.

Wdzięczne niebieskie obroty,
Świat się weseli z ochoty:
Z Jezusa małego,
Nam wielce kochanka wdzięcznego.

Pasterze trzody puszczają,
Weselący108 się ścigają;
W Betleem szukają,
Jezusa z darami witają.
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Woł i osieł cześć oddają, 1 83
Klękając, Pana wyznają;
Parą zagrzewają,
Dziecię-Boga wychwalają.

Ze wschodu słońca krolowie,
Wielkiego kraju panowie,
Dary mu gotują,
Witając go, adorują.

Wszytkie te rzeczy od wieka,
Dzieją się dziś dla człowieka;
Więc mu dziś krolowie
Winszujcie, śpiewajcie panowie.

I wszytek gmin chrześcijański
Sercem, myślą na dzień Pański
Niech Jezusa tego
Wychwala na wieki małego.

Weselą się aniołowie, 1 84
Ziemscy, niebiescy posłowie;
Weselmy się ninie,
Żaden z nas na wieki nie zginie.

Pan Jezus rodzi się w stajni

Ktoś o tej dobie
Płacze we żłobie:
„A gdzie, gdzie?”

W stajni ubogi,
Lubo mroz srogi,
Niebieskie Pacholę.
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Ubogo leży
W podły odzieży:

„A kto, kto?”

Pan wszego świata,
Ktorego lata
Ogarnąć nie mogą.

Cud niesłychany,
Gość niewidany:
„A kto, kto?” 

Bog utajony,
Dziś narodzony
Ludziom się pokazał.

Przed nim p<a>daią, 1 85
Cześć oddawają:
„A kto, kto?” 

Dwoje zwierzęta,
Nieme bydlęta,
Woł z osłem klękają. 

Wolno wniść lichym
Pastuszkom cichym;
„Do ko<g>o?” 

Do Pana tego,
Co niebo jego,
W żłobie leżącego.

Krolowie jadą,
Korony kładą:
„A skąd, skąd?”
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Od wschodu słońca,
Szukając końca
Zbawienia swojego.

Skarb otwierają,
Dary dawają:
„A komu?” 

Wielcy panowie,
Możni krolowie
Dzieciątku małemu.

Bog się dziś rodzi,
Na świat przychodzi:
„A po co?”

Przyszedł na ziemię, 1 86
By ludzkie plemię
Od piekła wybawił.

Tegoż witajmy
I temu dajmy:
„A co, co?”

Serca skruszone
A oczyszczone
W miłości gorącej.

Boć nas miłuje
I nam daruje:
„A co, co?”

Czego pragniemy
I znaleźć chcemy:
Po śmierci zbawienia.
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Modulatour Virgo Mater dormitanti puelle.

Salve Fili pulcherrime, Salve Iesu dulcissime,
Li li li, li li li li, o dilecte Fili: 
Qui de cælis descendisti, In ventre meo mansisti.
Li li li, li li li li, o dilecte Fili, 1 [87]
Tu in cælo regnans Deus, Nunc factus es natus meus,
Li li li, li li li li, o dilecte Fili.
Quem alta laudant sydera, Te lactant me ubera,
Li li li, li li li li, o dilecte Fili. 
Salve dulces oceli, Salve os suave puelli.
Li li li, li li li li, o dilecte Fili.
Vos ô Angeli de cælo, Somnum vocate Puello,
Li li li li li li li, o dilecte Fili.
Cantate modulamina, Iesu dulcia carmina.
Li li li, li li li li, o dilecte Fili. 1 [88]
Dormi IesV peurule, Quiesce ô infantule,
Li li li, li li li li, o dilecte Fili.
IesV fons veri luminis, Somnum capere dulcedinis,
Li li li, li li li li, o dilecte Fili.
Adam nati occurrite, Omnes puello dicite,
Li li li, li li li li, o dilecte Fili.
Li li li, dulci Iesulo, Salvatori, Infantulo,
Li li li, li li li li, o dilecte Fili.

Panna Przenajś<więtsza> 
 śpiewa Dzieciątku drzymiącemu 1 89

Witaj, Synu najśliczniejszy,
Witaj, Jezu najwdzięczniejszy,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku małemu.

Co-ś z niebieskich wysokości
Spuścił się do mych wnętrzności,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku małemu.
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Ty-ś Bog chwały niesłychany,
Teraze-ś Syn moj kochany,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku drogiemu.

Ktoremu nieba cześć dają,
Piersi cię me napawają,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku wdzięcznemu.

Witajcie oczki109 słodkiego, 1 90
Usteczka Syna drogiego,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku słodkiemu.

O anieli, przybywajcie,
Snu Dzieciątku przyczyniajcie,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku pieknemu110.

Śpiewajcie pieśni wdzięcznemu
Jezusowi maluczkiemu,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku ślicznemu.

Nynajże, Jezu kochany,
Nynaj, światu pożądany,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku wdzięcznemu.

Jezu, Krynico światłości, 1 91
Źrodło przedziwnej słodkości,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku drogiemu.

Ludzie wszyscy przybywajcie,
Wszyscy Dzieciątku śpiewajcie,
Li li li, li li li li, memu Dzieciątku słodkiemu.

Li li li, Jezusowi,
Dzieciątku Zbawicielowi,
Li li li, memu Dzieciątec<z>ku ślicznemu.
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Pasterze przy narodzeniu Pana Jezusowym

E j, bracia, czy śpicie,
Czy wszyscy baczycie
Dziwy niesłychane!
Trwoga, dla Boga, co się dzieje,
Jasność w nocy, choć nie dnieje, 1 92
Jasność etc.

I my też baczemy,
Ale się bojemy,
Patrząc na te dziwy;
Trwoga, dla Boga, co się dzieje:
Od strachu serce truchleje,
<Od strachu etc.>.

Niebo otworzone,
Wojska niezliczone
Anielskie widziemy;
Trwoga, dla Boga, co się dzieje:
Od strachu serce truchleje,
<Od strachu etc.>.

Hej, bracia, słuchajcie,
Nic się nie strachajcie,
Coś to wesołego;
Niech minie od nas trwoga, 1 [93]
Posłowie to są od Boga,
<Posłowie etc.>.

Anieli śpiewają,
Nam opowiadają,
Pokoj pożądany;.
Więc się już nic nie lekajmy,
Bogu z niemi chwałę dajmy,
<Bogu etc.>.
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Hej, pasterze mili,
Dzisia o tej chwili,
Chrystus się narodził;
Trwoga, dla Boga, niechaj minie,
Nowina ta kiedy słynie,
<Nowina etc.>.

Do Betleem bieżcie, 1 94
Tam Dziecię najdziecie
W żłobie położone;
Podźmy111, podźmy, nie mieszkajmy,
A Dzieciątko oglądajmy,
<A Dzieciątko etc.>.

Hej, nie boj się Kuba,
Nie potka nas zguba
Od wilka srogiego;
Trzody Bogu polecajmy,
A w drogę się pośpieszajmy,
<A w drogę etc.>.

Wszak drogi niewiele,
Podźmy jeno śmiele
Do Betleem prosto;
Podźmyż, podźmy, nie mieszkajmy, 1 95
Dzieciąteczka poszukajmy,
<Dzieciąteczka etc.>.

Otoż pożądane
Miejsce ukazane:
Stajnia z Dzieciąteczkiem;
Za to Bogu pokłon dajmy,
Dzieciąteczko przywitajmy,
<Dzieciąteczko etc.>.
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Lecz wprzod Stańko śmiele
Zajrz<y>j, co się dzieje
Po cichu z daleka;
Byśmy w czym nie przeszkodzili,
Dzieciątka nie przebudzili,
<Dzieciątka etc.>

Stajnia nie zamkniona, 1 96
Wszytka napełniona
Światłością niebieską;
Aniołowie usługują,
Wielką radość pokazują,
<Wielką etc.>.

Nie wzgardzi-ć i nami,
Chociaż pastuszkami,
Pan ten narodzony;

Boć do niego przystęp mają,
Bydlęta, co mu cześć dają,
<Bydlęta etc.>.

Bądź zdrowa, Matuchno,
Ty, coś uboziuchno
Boga porodziła;
Puśćże nas do Syna twego,
Z Ciebie dziś narodzonego,
<Z Ciebie etc.>.

Podźcież, ogladajcie, 1 97
Stworcy pokłon dajcie
W ciele maluchnemu;
Cuda, dziwy niesłychane,
Bostwo na ziemi widziane,
<Bostwo etc.>.
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Witajże, Dzieciątko,
Małe Pacholątko,
Z dawna pożądane;
Witajże nasz Zbawicielu,
Dusz naszych Odkupicielu,
<Dusz etc.>.

Bardzośmy pragnęli
I sobie życzyli
Narodzenia Twego;
Dziś się z niego weselemy, 1 98
Tobie dzięki oddajemy,
<Tobie etc.>.

Żeś się nam objawił,
Wesela nabawił
Prawie niebieskiego;

Niechże twe pocałujemy
Pieluszki, niż odejdziemy,
<Pieluszki etc.>.

Już się powracajmy,
Hej, hej, wykrzykajmy
Z miłości ku Bogu;
Wesoło wszyscy śpiewajmy,
Zbawiciela wychwalajmy,
<Zbawiciela etc.>. Amen.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 99

A ch, zła Ewa narobiła,
Kłopotu nas nabawiła,
Z wężem sama rozmawiała
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I jabłuszka kosztowała – 
Narobiła.

Adam z raju wypędzony,
Zostawił płod zaraż<o>ny, 
Ale go z kłopotu tego
Matka Syna przedwiecznego
Wybawiła.

Robak chytry zwiodł Mężatkę,
Za tę winę sam wpadł w klatkę.
Bo mu głowę podeptała,
Ktora od wieku przyść112 miała,
Białogłowa.

Czego dawno pożądali,
Cni ojcowie oglądali
I już dziś są wypełnione,
Od prorokow objaśnione
Święte słowa.

Dziś we żłobie odpoczywa,
Z nieba zszedszy113, prawda żywa;

Ktore nie będzie zawarte114, 1 100
Owszem na wieki otwarte – 

Że Zbawiciel

Od aniołow ogłoszony,
Z Panny w stajni narodzony, 
Skąd wesele nam przynosi,
Miły pokoj ludziom głosi – 
Odkupiciel.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)115

Præcæteris na świecie laudemus Betleem,
Ktore nam pokazało Christum cæli Regem:
In Betleem asinus cum bove klękali,
Pana swego halitu oris zagrzewali.

Angelus Pastoribus kazał do Betleem, 
Żeby szli szukać Pana relinquentes gregem:
Illique nie mieszkając, do Betleem biegli,
Pana tego, ktorego szukali, naleźli.

Et accepta kobiałka i bochenek chleba, 1 101
Festinabant videre revelatum z nieba:
Alter sumpsit gomołkę i kukłę w tobole, 
Dicens his tractabitur to małe pacholę.

Venientes Bethleem padli na kolana,
Cum gaudio salutant nowotnego Pana:
Salve noster gębusiu, robaczku maluczki,
Totus delectabilis, bardzo rumieniuczki.

Cur tak ubogo leżysz in clite parvule, 
Cur non habes pulvinar nec biały koszule:
Lacta eum Domina uwiń go w pieluszki,
Jać go siankie<m> contega<m>, leżże moj maluszki.

Da illi Kuba, bracie, gomołki z kobiałki,
Nec habemus aliud nisi te powałki: 1 102
Mittemus ei mleka albo favum miodu,
Ne forte moriatur to Panię116 od głodu.

Reuertamur do domu, Kuba, bracie miły,
By nobis lupi gregem nie porozszarpały:
Gdyśmy już oględali117 Pana tak zacnego, 
Ktory by nas domieścił krolestwa wiecznego118.
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Et cum essent in via oni pastuszkowie,
Ecce ab Oriente jadą trzej Krolowie:
„Postojcie, bracia mili, wiecie gdzie o Bogu?”
Kuba, wnetże dobywszy kozłowego rogu,

Præ gaudio zatrąbił: „Festinantes idźcie,
Pana tego w Betleem, szukając, znajdziecie” – 
„Deo gratias, bracia, żeście powiedzieli,
O Panu cæli terræ będziem się pytali”.

Venientes Krolowie Dzieciątko znaleźli, 1 103
Apertisque thesauris, co z sobą przywieźli,
Offerentes parvule na ziemię upadli,
Aurum, kadzidło z mirą jemu darowali.

A my zaś, co nie mamy aurum nec kadzidła,
Capiamus exemplum od niemego bydła;
Humiliter padając, prośmy dulcem natum,
Aby nasze śpiewanie było jemu gratum.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)119

A ch biada, biada, mnie Herodowi,
Utrapionemu wielce krolowi: 
Żem ja takiemu
Czasowi złemu
Podpadł kłopotowi.

Doszłać mnie jakaś dziwna nowina,
Mojej żałości wielka przyczyna: 

Pojawiła się,
Narodziła się
Przedziwna Dziecina.
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Rozmaicie to rożni udają, 1 104
Czyli to prawda, czyli też bają: 
Że ma krolować,
Żydom panować,
Tak mi powiadają.

Ach, biada, biada, mnie Herodowi,
Utrapionemu wielce krolowi: 
Wierna czeladzi,
Czynić nie wadzi,
Co ku kłopotowi.

Tę teraz wierność okażcie swoję
Słudzy, dworzanie, żołnierstwo moje: 
Bierzcie broń w ręce,
Pałasze, miecze,
Niechaj się nie boję.

Na koń co prędzy wszyscy wsiadajcie,
A do Betleem miasta biegajcie; 
Tam dla jednego
Dzieciątka małego
Wszytkie wyścinajcie.

Ach, biada, biada, mnie Herodowi,
Utrapionemu wielce krolowi. 
Wierna czeladzi, 1 [105]
Czynić niewadzi,
Co ku kłopotowi.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)120

Hej, nam, hej: Wszytek świat dzisia121 wesoły,
Powtorz. Wszytek świat dzisia wesoły,
Ujrzawszy z nieba anioły.
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Hej, nam, hej: Dzieciątko się narodziło,
Dzieciątko się narodziło,
Niebo ludziom otworzyło.

Hej, nam, hej: Panna idzie ozdobiona,
Panna idzie ozdobiona,
Słońcem z gwiazdy ustrojona.

Hej, nam, hej: Wszyscy się przed nią kłaniają,
Wszyscy się przed nią kłaniają,
Z miłym Dzieciątkiem witają.

Hej, nam, hej: Witają go i bydlęta, 1 106
Witają go i bydlęta,
Chociaż to nieme zwierzęta.

Hej, nam, hej: Gwiazda go wita i słońce,
Gwiazda go wita i słońce,
Płanety, miesiąca gońce.

Hej, nam, hej: Witają go narodowie,
Witają go narodowie,
Ze wschodu słońca krolowie.

Hej, nam, hej: Witają go i pasterze,
Witają go i pasterze,
Grając mu na koźli lerze.

Hej, nam, hej: A my go dzisia witajmy,
A my go dzisiaj witajmy, 1 107
Tym wineczkiem popijajmy.

Hej, nam, hej: Życząc roku fortunnego,
Zycząc roku fortunnego,
Pijmy jeden do drugiego.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)122

Przy onej gorze
Świecą się zorze,
Pasterze się uwijają 
I na multaneczkach grają,
Nie wiem dla czego.

Przybądźmy do nich,
Poznajmy po nich,
Czyli nie wiedzą o Panie123,
A kędy jest święte stanie
Narodzonego.

Oj, pasterzu graj,
Bog ci pomagaj, 
Powiedz, ktora tu Gospoda,
Słodkiego grona jagoda
Syna powiła.

Wszak zapłaciemy 1 108
I odwdzięczemy –
Ukaż nam, gdzie ta pociecha, 
Ktora nigdy nie zna grzecha,
W świat się zjawiła.

Płacić nie trzeba,
Bo ten Pan z nieba –
Zapłaci to on nam dobrze, 
Szafuje ten szafarz szczodrze,
Kogo miłuje.

Podźmyż do niego,
Malusieńkiego –
Wiem, że on nas z chęcią przyjmie 
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I wesoło nas obejmie,
Serce me czuje.

Zwyczaj jest stary
Przynosić dary –
Przywitać gościa nowego, 
W otchłaniach pożądanego,
Mamy wonności.

Weźmie je wdzięcznie,
Podźmyż beśpiecznie,
Niechaj odbiera krolewskie 1 109
Jako to plemię niebieskie
Nasze skłonności.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)124

O tej dobie
Leżał w żłobie
Syn wiekuisty
Z Panny przeczystej.

Ta Dziewica
Krolewicza
Nam porodziła,
Grzech nim zgładziła.

Osieł z wołem
Pod okołem
Nisko padają,
Pasterze grają.

Trzej Krolowie
Swoje zdrowie –



Poczynają się rotuły z symfoniami o Narodzeniu Pańskim

91

Z upominkami –
Niosą go sami125.

I anieli
Się zdumieli,
Widząc swojego
Pana naszego.

„Święty, święty,
Niepojęty” – 
Jemu śpiewają,
Cześć, chwałę dają.

Także i my 1 110
Z wesołymi
Podźmy pieśniami,
A nie baśniami.

Przywitawszy,
Pokłon dawszy
Z serca szczerego,
Szanujmy jego.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)126 

Serpens dirus tetrum virus evomuit in mundum 
/Carpere svadens malum, 

Eva Mater premit pomum tam plenum omni malo, volens nocere sæculo.

On chytry Wąż mową gładką zaraził wnet Adama, 
Przodka swego plemienia: 
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„Dam ja tobie, mężu dobry, takowe smaczne jabłko, 
Że będziesz wiedział wszytko”.

Bog się ozwał Adamowi: „Żem ja zakazał tobie, 
Niechaj127 jabłka na drzewie.
Ty-ś niewiasty usłuchawszy128, niebojaźń twoja była,  1 111
Gdy-ć129 Ewa jabłko dała”.

Bog się narodził, aby odkupił człeka mizernego
Od czarta przeklętego.
Ten Wąż zstąpił, aby zaraził Adama, ojca twego, 
Prowadząc go do złego.

Ewa usłyszała130,
Jabłko urwała,
Podała Adamowi, 
Przywiodła ku grzechowi.

O nędzna Ewo,
O mizerna Ewo,
Cożeś to uczyniła,
Wszytek-eś świat zdradziła.

W raju-ś miała,
Coś jeno chciała,
Roskoszy-ś zażywała,
Boś wszytkiego dość miała.

Aza-ś mało miała, 1 112
Żeś zażywała, 
Owocu bronionego, 
Mając dosyć wszytkiego.

Uczesałaś się,
Przymuskałaś się,
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Chodziłaś jak łąteczka, 
A nigdy przez wianeczka.

Boga-ś wzgardziła,
Raj opuściła, 
Niebogo, nieboraczko,
Zapłaczesz sobie oczko.

Uszargana,
Uchlastana,
Nie, kiedy będziesz chciała, 
Robić będziesz musiała.

Już cię Adam będzie budzić,
A kijem dobrze cudzić,
Niebogo, nieboraczko,
Zapłaczesz sobie oczko.

Zdym manele,
Podź do kądziele131, 
Niebogo, nieboraczko,
Zapłaczesz sobie oczko.

Zdym forboty, 1 113
Podź do roboty, 
Niebogo, nieboraczko,
Zapłaczesz sobie oczko.

Weźmi132 motyczkę,
Także przęśliczkę,
Zarabiaj sobie chleba, 
Bo-ć go Bog nie da z nieba.

Niebogo, nieboraczko,
Zapłaczesz sobie oczko,
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Zapłaczesz sobie obie,
Rozmyślający133 sobie.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Pastores gregem in campo pascentes,
Anieli134 DeI venerunt canentes:
Gloria summo Deo in excelsis,
Et in ter<r>a pax bonæ voluntatis:

Pasterze paśli swoj trzod135 na przyłogu, 
Ali anieli śpiewają chwałę Bogu:
„Chwała bądź Bogu na wysokim niebie,  1 114
A ludziom pokoj na niskim padole.
Oznajmujemy niezmierne wesele,
Że się narodził Bog w człowieczym ciele.
Idźcie, kwapcie się do Betleem miasta, 
Znajdziecie Dziecię położone w jasłkach.
Potym anieli wnet od nich zniknęli , 
Pasterze także do Betleem biegli.
I tak znaleźli, jak anioł powiedział, 
Iż osieł z wołem, nad nim klęcząc, puchał.
A Jozef stary kołyszał136 Dzieciątko: 
„Nynajże, nynaj, moje Pacholątko”.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kacjonału)

Paśli pasterze woły,
Paśli pasterze woły 

U zielonej dąbrowy,
U zielonej dąbrowy.
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Anioł się im pokazał, 1 115
Do Betleem im kazał ,
A oni się go zlękli,
Aż na kolana klękli.

Więcej go pytać nie śmieli,
Gdzie Pana szukać mieli,
Ale na domysł biegli,
Aż do szopy przybiegli.

A on leży we żłobie,
Nie mając nic na sobie;
Będąc Panem nad pany,
A na nędzę zesłany.

Podźże ty, Kuba, wprzody,
Wroćwa137 się już do trzody, 
Wroćwa się już do trzody138,
A ty za nim Michale,

Tędy prosto po wale. 
Zagrajże Kuba w rożek,
Za zagrzmi139 leśny bożek,
A ty Michale <w> fujarę,
Wziąwszy od Kuby miarę.

Jednę piosnkę zagrajmy,
A drugą zaśpiewajmy
Temu Panu naszemu,
Nowo narodzonemu.

Przez swoje narodzenie 1 116
Da grzechow odpuszczenie,
A odpuściwszy grzechy,
Da nam zażyć pociechy.



Kancyjonał pieśni nabożnych

96

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Hymnizemus, jubilemus, parvulo nato, 
Pro crimine criminando, de caelis dato,
Verus Messias est natus ut predixit vatum chorus nobis est natus.

Kolendujmy140,
Przyśpiewujmy
Dziecinie małej; 
Z nieba dany,
Nam narodzony
Z przeczystey Panny.
Cerberus ci gębę wznosi,
A Lucyper w piekle wisi:
Zdrajcy to nasi.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

M essyas venit huic sæculo, Propheta magnus cum miraculo, 
Hei muri, muri, inferalen cesluri et quamvis duri.

M essyjasz przyszedł na świat prawdziwy 1 117
I Prorok zacny141 z wielkiemi dziwy, 
Ktory przez swoje znaki,
Dał wodzie winne smaki
W Kanie Galilejskiej.

Wesele zacne bardzo sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono 
I zwolennikow jego,
By strzegli Pana swego
W Kanie Galilejskiej.
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Z wielkim dostatkim potrawy noszą,
Pana Jezusa, aby jadł, proszą, 
Wszytkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają
W Kanie Galilejskiej.

Matuchna jego gdy to ujźrała,
Oblubieńcowi dogodzić chciała: 
Prosiła swego Syna,
By uczynił z wody wina142
W Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus, chcąc tym uszlachcić gody, 1 118
Kazał nanosić dostatkiem wody – 
Ej, gody, gody, gody,
Wnet tu będzie wino z wody
W Kanie Galilejskiej.

Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy miasto wody wino czerpali – 
Ej, wino, wino, wino,
Lepsze niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.

Najświętsza Panna gdy skosztowała,
Spełnego sobie nalać kazała – 
Ej, wina, wina, wina,
Będę ja dzisia piła
W Kanie Galilejskiej.

Piotr, z apostoły stojąc przy dzbanie,
Woła na Jana: „Pij rychło do mnie” – 
Ej, wino, wino, wino, 1 119
Lepsze niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.
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Pił S<z>ymon143 garcem144 do Mateusza,
Filip konewką do Tadeusza – 
Ej, wino, wino, wino,
Lepsze niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.

Gdy Jakub mniejszy porwał garnuszek,
Judasz-Tadeusz145 nalał kieliszek – 
Ej, wino, wino, wino,
Lepsze niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.

Pawle z Maciejem, wam oskomina,
Żeście nie pili takiego wina – 
Ej, wino, wino, wino,
Lepsze niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.

Przez narodzenie twojego Syna,
Każ nam nalewać, Panienko, wina – 
Ej, wina, wina, wina 1 120
U dobrego Pana
W Krolestwie Niebieskim.

(brak tytulu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

M oże teraz być wesołym człowiek zwątpiony, 
Abowiem już od niewoli wyswobodzony;
Ktora go trapiła,
Pod swą moc podbiła
Jako grzesznego.
Teraz pocieszony,
Więc i wydźwigniony
Do Pana swojego.
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Już proroctwa wypełnione, już i pociechy 
Nastąpiły obiecane, szwankują grzechy; 
Panna to sprawiła,
Ktora porodziła
Odkupiciela.
Stworzyciela swego,
A co największego
I Rodziciela.

Dziwne to są tajemnice i niepojęte, 1 121
A rozumem przyrodzonym nigdy objęte;
Panna czysta rodzi,
Przecię w wieńcu chodzi
Nienaruszona. 
Powiła nam wiekow Pana,
Bowiem też jest Onaż sama
Z wiekow stworzona.

Podźmyż prędko z prawym sercem, a nie mieszkajmy,
Syna tego i z Panienką dziś przywitajmy;
A prośmy ich o to,
Żeby sprosne błoto
Grzechu brzydkiego
Zgładzili bez strachu,
Przywiedli do gmachu
Nas niebieskiego. 1 122

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

D icite nobis Pastores, Cui novos fertis honores: Iesu Christo infanti,
In stabulo jacenti.
Qui nascitur, ut perditus Homo reus sit preditus;
Cælesti cælesti curia.
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Powiedźcie146, pasterze mili,
Gdzieście pod ten czas chodzili?
„Do Betleem sławnego
Witać Narodzonego:
Z Panny czystej Mesyjasza,
Skąd pociecha roście147 nasza,
Ubogich pastuszkow na ziemi,
Gdy Boga na oko widziemy”.

I my byśmy tam bieżeli,
Gdybyśmy drogę wiedzieli – 
„Idźcie, pokażemy wam, 1 [123]
Tylko chciejcie wierzyć nam,
Do Betleem prosto bieżcie,
Ale czyste serce nieście,
Bo ten Pan, czysty sam, takowych
Szanuje, przyjmuje sług nowych”.

A po czymże go poznamy,
Gdy żadnych znakow nie mamy?
„W szopie leży powity,
Woł z osłem pracowity 
Parą swoją nań puchają,
Dzieciąteczko zagrzewają,
Jezusa Chrystusa małego,
Poznali być Stworcę swojego”148.

A coż mu też darujemy, 1 124
Temu panu, gdy go znajdziemy? 
Ja barana białego,
A ty Kuba czarnego; 
Z chęcią jemu darujemy,
O łaskę prosić będziemy,
Nędznicy, grzesznicy na ziemi,
My, ktorzy zbawienia pragniemy.
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I Matce potrzeba co dać,
Że nam da Syna oglądać: 
Weźmi149 masła garnuszek,
Ja wezmę koszyk gruszek;
<P>anience tej darujemy,
Z radością powinszujemy 
Miłego Bożego potomka,
Dusze niewinnej Małżonka150.

Snać nie chcą puścić nikogo 1 125
I starzec patrzy tak srogo,
Strzegąc Matki i Dzieciątka – 
My co poczniem niebożątka151,
Bo to tam coś niepodłego
Zeszło z nieba wysokiego
Tu na świat dla ludzi mizernych,
Leżących w występkach nikczemnych.

Patrzaj, Jozefie, co czyniemy,
Puść tam nas, gdzie cię prosiemy:
Do tej stajnie bydlęcy,
Nie odkładaj nas wiecej,
Niech to dziecię oglądamy,
Bo od braci tę wieść mamy,
Że się Król narodził Niebieski,
Głos świadczy pod niebem anielski. 

Stary Jozef odpowiada, 1 126
Do szopy przystępu nie da:
Są tam teraz Krolowie,
Ode wschodu Mędrcowie;
Dziecięciu dary dawają,
Matkę jego pozdrawiaią
Z niziuchnym, maluchnym ukłonem
W stajence przed żłobem, nie tronem.



Kancyjonał pieśni nabożnych

102

I nam też go potrzeba,
Gdyż przyszedł dla wszytkich z nieba – 
Podźcie, podźcie niebożęta,
Klęczą tam przed nim bydlęta;
Panu społem chwałę dajcie,
Imię jego wyznawajcie 
Ze trzema Krolami na ziemi, 1 127
Żebyście mogli być zbawieni.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

A dam primus hic intulit laborem,
Miseriam, inopiam, dolorem,
Multa dolo diaboli virtute,
Quando captus, reus factus, astute
Adam novus Jesus Chrystus reddidit,
Paradisum et gaudium contulit.

Przez Adama przyszła na świat robota,
Mizeryja, niedostatek, lichota,
A iż tego żaden nie mogł naprawić,
Miasto raju musiał każdy w piekło wniść152.

Adam nowy, Jezus Chrystus, naprawił,
Chwałę swoję między nami zostawił,
A przeto mu wszyscy za to dziękujmy, 1 128
Co przykazał i rozkazał, to czyńmy – 
Bez wątpienia będziemy wszyscy zbawieni!

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Z  raju, pieknego153 miasta154,
Wygnana jest niewiasta:
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Dla jabłka skuszonego,
Przez węża podanego.

Wędrujże, Ewo, z raju,
Już cię tu dobrze znają;
Fora, Adamie, fora,
Z tak rozkosznego dwora155.

Wędrując, Adam, z raju,
Gdy stanął w ziemskim kraju,
Obejźrzał się po chwili,
Ali-ć dalej niż w mili.

W raju miał dość wszystkiego,
Na ziemi nic własnego;
Puste krainy orał, 1 129
Niestetyż z płac<z>em wołał:
„Ach, biada mnie nędznemu,
Człowieku strapionemu,
Do raju trafić nie mogę,
Bom przez grzech stracił drogę.

W raju-m miał dość rozkoszy,
Złote na polach kłosy.
Nigdy-m nie umiał orać,
Za wołmi »hela« wołać.

Byś była dobra żonka,
Słuchałabyś małżonka,
Strzegłabyś się rozmowy
Niecnotliwej wężowej.

Aza-m ja niedobry mąż?
Widząc, że cię zdradził wąż,
Nie chciałem cię zasmucić,
Wolałem jabłka skusić.
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Dałaś się zwieść wężowi,
Jam słuchał biały głowy;
Będziem cierpieć niewolą, 1 130
Na świecie ze złą dolą.

W boleści będziesz rodzić,
W wiąnęczku156 już nie chodzić;
Ja ziemię kopać muszę,
Chcąc pożywić swą duszę”.

O wężu niecnotliwy,
Iże-ś tak nieżyczliwy: 
Nasienie białej głowy
Zepsułeś złemi słowy.

Już się dziś wypełniają
Proroctwa i ustają
Dawida z Izajaszem,
Gdy Panna z Messyjaszem

Z Betleemskiey stolicy
Ucieka na oślicy,
Chcąc nas pojednać z Bogiem
W takim upadku srogiem157.

Na te chwalebne gody,
Idąc158 w obce narody
Z Jozefem i Maryją,
JEZU, czołem ci biją

Adamowi synowie,
Maluścy i ojcowie,
I z coreczkami matka, 1 131
Poklęknąwszy przed jasłka.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Psallat Clerus de Virgine, sine virili semine,
Concepisti Dominum, Lavatorem criminum.
Salvatorem omnium.
Modulissent Aviculæ, commemorantes in ore; 
Voce Sion flectere, in hoc Natali tempore,
Cunculus cu cu clamitat, Alauda lir lir resonat:
Corvus cras cras crecitat, Passer cir cir circitat:
Ut suo Deo placeat.

Ptaszkowie w lesie śpiewali,
O Jezusie się pytali:
Gdzie się Jezus narodził,
Drogę do nieba otworzył.

Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło;
Bog Ociec159 zesłał Syna, 1 132
Wesoła z nieba nowina.

Leżał na słomie we żłobie,
Nie miał sukienki na sobie;
Woł i osieł nań puchali,
Bo go być Bogiem uznali160.

Wrobel: „Cierp, cierp, nieboże,
Na takim to ciężkim mrozie”;
Skowronek uwesela
I dodaje wesela.

Sowa tamże nocna huka161,
A wroblow w stodole szuka:
„Podź, podź i z nożkami,
Nie wytrzepiesz się skrzydłami”.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)162

A  wczora z wieczora
Z niebieskiego dwora
Przyszła nam nowina,
Panna rodzi Syna,
Boga prawdziwego,
Nieogarnionego,
Za wyrokiem Boskim 1 133
W Betlee<m> żydowski<m>.
Pastuszkowie mali
W polu w ten czas spali,
Gdy anioł w pułnocy163
Światłość z nieba zoczy164,
Chwałę oznajmując,
Szopę pokazując,
Gdzie Panna z Dzieciątkie<m>,
Z wołem i oślątkiem
I z Jozefem starym
Nad Jezusem małym
Chwalą Boga naszego,
Dziś narodzonego.
Natychmiast pastuszy165,
Radzi z drogi166 duszy, 
Do onej to budki
Bieżą, wziąwszy dudki.
Chcący167 widzieć Pana,
Oddają barana,
Na kozłowym rogu
Krzyczą gwoli Bogu;
Sam śpiewa i gędzie
Ludziom po kolędzie
W żydowskiej krainie
O cudownym Synie168.
Niebiescy duchowie, 1 134
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Z daleka Krolowie,
Pragnąc widzieć swego
Stworcę przedwieczneg<o>,
Dziś mu pokłon dają,
W ciele oglądają
Z czystą Panną w szopie
To maluczkie chłopię,
Cieszą podarkami,
Więc i piosneczkami.
Witaj Zbawicielu
I pocieszycielu.
Witaj Krolu nowy,
Synu Dawidowy.
Ty nas masz wybawić
I w niebie postawić.
W otchłani ojcowie
I patryjarchowie:
Dawno cię czekali,
Rorate169 wołali.
O szczęśliwy żłobie,
Gdy Mesyjasz w tobie,
W pieluszkach związany,
Z dawna obiecany.
Jezu najmilejszy,
Ze wszech najśliczniejszy,
Zmiłuj się nad nami,
Grzesznemi sługami.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 135

Z agrzmiała, runęła
W Betleem ziemia,
Nie było, nie było
Jozefa doma.
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Kędyżeś, kędyżeś
Jozefie bywał:
„W Betleem, w Betleem
Dzieciątku-m śpiewał”.

Woł, osieł, woł, osieł
Przed nim klękali,
Bo swego, bo swego
Stworcę poznali.

Beczący, ryczący170
Panu śpiewali,
Pasterze, pasterze
W multanki grali.

Zmiłuj się, zmiłuj się
Nasz wieczny Panie,
Bez ciebie, bez ciebie
Nic się nie stanie. A<men>.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Kazał anioł do Betleem Juda
Pasterzom wskok, kędy nowe cuda
Zjawiły się ludziom na zbawienie,
Izraelowi na odkupienie.

Tam pasterze co wskok pobieżeli, 1 136
Światłość skoro niebieską ujrzeli
Nad oborą, kędy osieł z wołem
I z Jozefem uderzali czołem.

Panna w ręku Dzieciątko trzymała,
A gromada aniołow śpiewała;
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W koło żłobu pasterze lękliwi,
Obaczywszy niesłychane dziwy,

Każdy wesoł z serca ochotnego,
Że obaczył Boga prawdziwego;
Na kolana przed nimże klękali,
Na multankach nowe pieśni grali.

Chwała Bogu na gornym Syjonie,
A Synowi na Panieńskim łonie,
Ktory przyszedł dzisiaj w imię Pańskie 1 [137]
I poburzył bałwany pogańskie.

Bądź wesoła teraz, duszo moja,
Tu nadzieja i pociecha twoja,
I ochłoda na mizernym świecie –
Gwoli tobie wziął ciało człowiecze.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

C zem, czem, czem, czem ubogo leżysz,
Zbawicielu moj? „Aza, człecze, nie wiesz?
Żem się umyślnie na to spuścił z nieba,
Widząc, że-ć171 pilno ratunku potrzeba”.

Czem, czem, czem, Panie, nago leżysz?
„A wżdy mnie przecie przyodziać nie bieżysz.
Patrzając na mnie, Pana naguchnego,
Ucz się ubostwa, ucz dobrowolnego”.

Czem, czem, czem w stajni leżysz, Panie? 1 138
„Żebym owieczkę wziął zgubioną na ramię,
Do swej owczarnie nędzną zaprowadził 
I sprosne grzechy z niej razem wygładził”.
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Czem, czem, czem w żłobie położony?
„Żebyś był w niebo rychło wprowadzony
Z padołu płaczu i nędznego świata
Zażywał ze mną rozkosznego lata.

Żebyś był oraz w niebie krolewicem172 
I Ojca mego miłego dziedzicem.
Grzesznicy, czemu nie naśladujecie?
Ktorzy być w niebie u Boga pragniecie”.

Z ochotą, Panie, za tobą pojdziemy,
Służyć ci wiernie przyobiecujemy,
Tylko nas ratuj w naszym niedostatku  1 139
Na tym biednego już świata ostatku.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Wstawszy pasterz bardzo rano,
Wyszedł z budy, wlaz<ł> na siano,
Boć go czczyca zdejmowała,
Jaka przedtym nie bywała.

Czeka długo, czeka mało,
Co się w polu będzie działo;
Strach go zewsząd obejmuje,
Bo śpiewanie z nieba czuje.

Porwawszy się, poszedł w pole,
Szukając tam w onym dole,
Skąd się światło zdobywało,
Jakie przedtym nie bywało.

A tak sobie przechadzając, 1 140
Z podziwieniem rozmyślając, 
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Pojźrzy w gorę, aż anieli
Pod niebiosy są weseli.

Pokoj ziemi ogłaszają,
Chwałę Bogu powtarzają,
Że zbawienie oglądało
Pożądane wszelkie ciało.

Poszedł prędko z tej doliny
I od bydła do drużyny,
Chcąc oznajmić, co się stało
Po pułnocy173, nim świtało.

Usłyszy ich z aniołami
Krzycząc174 w polu pod niebami;
Bieżał do nich już weselszy: 1 141
„Aza-ście tu najmilejszy175,

Braciszkowie moi mili,
Nie miałem ci takiej chwili,
Jako się tej nocy stała,
Z czego radość ziemia brała.

Panna Syna cudownego
Porodziła niebieskiego;
Roża piękna i Lilija
Zbawiciela nam powiła.

Dziś pasterze wykrzykają,
Piękne głosy nam wydają,
Grają w dudki i multanki,
Drudzy czynią wywijanki.

Na kolanach osieł z wołem 1 142
Klęczą przed nim, a my kołem
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I z muzyką, i z pieśniami,
Z aniołami, z pastuszkami.

Uderzajmy czołem śmiele,
W człowieczym go widząc ciele,
Żeby przyjął nas do siebie,
A po śmierci stawił w niebie”. Amen.

Pieśń o weselącym się ptastwie 
z narodzenia Bożego na godach

W  dzień Bożego Narodzenia
Radość wszystkiego stworzenia:
Ptastwo chwali Pana, 1 143
Bydło na kolana
Upada, upada.

Krol orzeł naprzod przyleciał,
Gdy się o godach dowiedział;
Nawiedził Dzieciątko,
Małe Pacholątko
W Betleem, w Betleem.

Ptastwo się też dowiedziało,
Za krolem swoim leciało
Na krolewskie gody;
Nie pili tam wody,
Lecz wino, lecz wino.

Ktorem chcąc zagrzać struś głowę,
A do tego zjadł podkowę,
By ją prędzej strawił,
Na gody się stawił
Jezusa Chrystusa.
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A gdy kania dżdżu czekała, 1 144176
O tychże godach słyszała;
Więc odszed<łsz>y177 wody,
Leciała na gody
Jezusa Chrystusa.

Stadem ceranki leciały,
Więc kaczki bardzo kwakały;
Myśliwiec je brokiem
Postraszył, aż wskokie<m>
Uciekły, uciekły.

Gdy przyleciały do dwora,
Piw<n>icznym miały kaczora,
Lecz mu na te gody
Kazały być wody
Piwnicznym, piwnicznym.>

Obchodziło to kaczora 1 <[145]
I nie chciał czekać wieczora,
Ale go żorawie
Strzepali po głowie
I ucichł, i ucichł.

Gościom się wiedzieć dostało,
Że się tam ptastwo zleciało;
Gąsior ich zwiodł <w> pasmo,
Bo178 nie było ciasno
W Betleem, w Betleem.

Gdy wodne ptastwo leciało,
Leśne się też dowiedziało; 
Dudek z wielkim nosem
Zwoływał ich głosem
Na gody, na gody.
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Sojka im bardziej znać dała,
Gdy jak chłop w lesie hukała,
Bo się już upiła,
Gdy na godach była
W Betleem, w Betleem.>

Szczygieł z czyżykiem i z ziębą, 1 146
I kanarek z małą gębą,
Trznadle z czeczotkami
Były szczebiotkami
Wzajemnie, wzajemnie:

„Darmo na wino pojdziemy,
Bo go mało wypijemy”;
Chrzuściel179 <dał> im z wilgą
Dobrą, choć niewielgą
Poradą, poradą,

Mowiąc: „Za co to nam stanie,
Gdy się nam widzieć dostanie
W Betleem wesele,
Ktore w ludzkim ciele
Bog sprawił, Bog sprawił”.

Jeszcze jarząbek z sokołem
Radził im z ciećwierzem społem:
„Rozmow zaniechajcie, 1 147
Na gody bywajcie
Do wina, do wina.

A jeśli nie wypijecie,
Jastrzębia poczęstujecie,
By was pazurami,
Latając za wami,
Nie szarpał, nie szarpał”.
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Ptastwo się z lasa porwało,
Bo się im to spodobało;
Lecąc z kuropatwą,
Przepiorka tę łatwą
Da radę, da radę:

„A co nazbyt będziem miały,
U bąka gardziel nie mały, 
Więc go pożyczemy,
A do dom weźmięmy180
Ostatek, ostatek.

A jeśli będzie we dzbanie,
Pożycz nam nosa, bocianie;
Żoraw długi181 szyje, 1 148
Rad też dobrze pije,
Da i nam, da i nam”.

I tak rożnych ptasząt stado,
Będąc Jezusowi rado182,
W to miejsce leciało,
Kędy Pańskie ciało
Powito, powito.

Spocząć chciały niebożęta,
Lecz zastąpiły zwierzęta;
Bydlęta, robacy
I domowi ptacy183
Chwalili Dzieciątko.

Zaczym wszytek dom okryli,
Gdy się w szopie nie zmieścili,
Potym zgodne głosy,
Wrzaski pod niebiosy
Leciały, leciały:
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„Chwała bądź Bogu żywemu, 1 149
Ubogo narodzonemu
Dla człeka nędznego,
By kłopotu swego
Miał koniec, miał koniec.”

Podziękowawszy Dzieciątku,
Każdy się z nich miał do wziątku;
Bog im błogosławił,
Gdy się na świat zjawił
W pieluszkach, w pieluszkach.

Dopieroż tam wrzawa była,
Gdy było zwi<e>rząt tak siła;
Żaden nie chciał robić,
Każdy wolał spełnić
Na godach, na godach.

Więc orzeł między ptakami,
Lew zaś między zwierzętami
Uczynił porządek,
By każdy za wziątek
Co zrobił, co zrobił:

Wprzod podcili184 gospodarstwem 1 150
Bydlęta z domowem ptastwem,
By leśne zwierzęta
I wodne ptaszęta
Raczyli, raczyli.

Kur jako gospodarz w domu,
Wiedząc, co rozkazać komu, 
Kazał mało gdakać,
A owocu dawać
Dostatkiem, dostatkiem.
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Pana obudził swym pianiem,
By żyli jego staraniem
I czeladź, i dziatki,
By mieli dostatki
I goście, i goście.

Koty wszytkie powysyłał,
Aby przynieśli specyjał
Dla czaple i sowy, 1 151
Kotom bardzo zdrowy,
Jak myszy, tak szczury.

Wroblom zaś kazał domowym,
Do gumna pokazać owym,
Co zboże jadają,
Choć w lesie siadają
Na drzewie, na drzewie.

Psom kazał, aby szczekali,
Ażby się goście nadziali, 
Sam zaś wlaz<ł> na strzechę,
By mieli uciechę,
Przypiewał, przypiewał.

Na muzyce nie schodziło,
Pokazał każdy swe dziło:
Grał rarog na rogu,
Słoń dał chwałę Bogu
Swym nosem, swym nosem.

Kurczęta w piszczałki grały,
Uczone kosy śpiewały, 
Niedźwiedź pacierz mowił, 1 152
Koń zębami dzwonił
Nad żłobem, nad żłobem.
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Puchacz swoim głosem puchał,
A gołąb dzieciątku gruchał,
Wrona kra krakała,
Boga wyznawała
Na szopie, na szopie.

A słowik śpiewał dyskantem,
Z kanarkiem skowronek altem,
A kruk śpiewał basem,
Gawron był podczaszem
Ochotnym, ochotnym.

Kozieł zasię brodą trząsał,
Gdy skorę z drzewa okąsał, 
Jagnięta beczały,
Gdy płacząc, słyszały
Jezusa Chrystusa.

Zając siedząc z krolikami,
Bębnił swojemi nożkami,
Wroble zaś gwarzyły, 1 153
Gdy sobie podpiły,
Z dzierlatką, z czeczotką.

Papuga też gaworzyła,
Coś z cudzoziemska mowiła,
Żułna i z indykiem
Była tam sendykiem,
Bażant był szafarzem.

Paw ogon śliczny roztoczył,
Lecz sprosnym wrzaskiem wykroczył;
Kwiczoły kwiczały,
Czeczotki śpiewały,
Sęp siedział jako sęp.
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A jeleniowe zaś czoło,
Na rogach mając świec wkoło,
Tam wszytkim świeciło,
Aby widzieć było,
Cieszyć się, cieszyć się.

Wilcy grali w s<z>ałamaje,
Czajka ochoty dodaje,
Koniki skakały, 1 154
Świerc<z>e pomagały
Z mrowkami, z mrowkami.

Więcej tam było wszytkiego,
Niżeli w arce Noego:
Tam tylko po parze,
A tu zaś co może
Mieć ziemia, mieć ziemia.

Sroka piwa nawarzyła,
Korzec w nie chmielu włożyła,
Było dobre piwo,
Piło go co żywo 
Na godach, na godach.

Sowa nieboga hukała,
We dnie wina nie widziała;
Hu, hu, hu, hu, hu, hu,
A mało co w brzuchu
Bez wina chudzina.

Ale gdy było w puł185 nocy,
Piła do ciężki niemocy;

War piwa wypiła, 1 155
Jeszcze się swarzyła,

Niecnota, niecnota.
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Jak skoro Boga uczciło,
Co żywo się rozproszyło,
Ludziom przykład dawszy,
By Boga uznawszy,
Chwalili, chwalili. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Przybieżeli do Betleem pasterze, hej, hej, 
Pasterze, pasterze, pasterze, pasterze.
Grając skoczno Dzieciąteczku na lirze, hej, hej,
Na lirze, na lirze, na lirze, na lirze.
Oddawali swe ukłony w oborze, hej, hej,
W oborze, w oborze, w oborze, w oborze. 
Tobie z serca ochotnego, o Boże, hej, hej, 
O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, hej, hej,
Te dziwy, te dziwy, te dziwy, te dziwy.
Ktorych oni nie słyszeli, jak żywi, hej, hej,  1 156
Jak żywi, jak żywi, jak żywi, jak żywi.
Dziwili się na powietrzu muzyce, hej, hej,
Muzyce, muzyce, muzyce, muzyce.
I myślili, co to będzie za Dziecię, hej, hej,
Za Dziecię, za Dziecię, za Dziecię, za Dziecię.
Ktoremu się woł i osieł kłaniają, hej, hej,
Kłaniaią, kłaniają, kłaniają, kłaniają.
Trzej Krolowie podarunki oddają, hej, hej,
Oddają, oddają, oddają, oddają. 
I anieli gromadami pilnują, hej, hej,
Pilnują, pilnują, pilnują, pilnują.
Panna czysta i z Jozefem piastują, hej, hej,
Piast<u>ją, piastują, piastują, piastują. 1 157
Poznali go Mesyjaszem być prawym186, hej, hej,
Być prawym, być prawym, być prawym, być prawy<m>.
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Narodzonym dzisia Bogiem łaskawym, hej, hej,
Łaskawym, łaskawym, łaskawym, łaskawym.

(brak tytułu do tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Przyskoczę ja do tej szopy z cicha, 
Alić Dziecię małe się uśmiecha;
Ten śmiech oczu tych
Niechaj będzie dla wszytkich.

A iże się to Dzieciątko śmieje,
Niechże nam się wszytkim dobrze dzieje; 
Toć znać, kiedy dać,
Ma nam co Bog obiecać.

I pocznę ja przed Dzieciątkiem skakać,
By nie chciało na tym zimnie płakać; 
Więc iść pocieszyć,
Przed nim czołem nisko bić.

A kiedy się uprzykrzy tańcować,
Na dudkach grać nie będę żałować,
A w tak zacny akt, 1 158
Patrząc na ten Boski znak.

I pojdę ja, na drugich zawołam,
Jeśli sam grać Panu nie wydołam,
Więc grać albo dać,
Co nowego zaśpiewać.

Niechajże nam sam Pan Bog poszczęści,
Tobie Jezu będziem śpiewać części187:
Widząc Bog, co za dług
Mamy płacić dali Bog.
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(brak tytułu do tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Po kolęndzie188 omnes ad vos pojdziemy,
Jeśli gratis dobrze się mieć będziemy.
Gloria laus Bogu wprzod zaśpiewajmy,
Gospodarzom largum vesper przyznajmy.
Zacznijciesz już, mili Fratres, kolędę,
Zaczym się wam na præmium zdobędę.
Proście Boga donet nobis fortunam:
Cum salute pożądamy hanc unam.
Niechże Deus błogosławi, a sporze189  1 159
Domi, w gumnie, w szpiżarni, na oborze.
Na nowy rok mittat tibi gaudia,
Et prosperet według myśli omnia.
Dzisia prośmy Salvatorem z Maryją,
Dobrodzieje longam vitam niech żyją.
A po śmierci super caelos wędrują,
Copiosam niech mercedem uczują. Amen.

(brak tytułu do tej pieśni w starodruku Kancjonału)190

Largum vesper, Rex gloriæ, da nobis hodie largum vesper:
Huic Re<g>i, dona Magi, Aurum, Thus et Myrham obtulerunt,
Aurum Regem, Thus Sacerdotem, Myrhaque designat Passionem.

Szczodry wieczor, dobry wieczor, Krolu niebieski! 
Dajże nam dzisia szczodry wieczór.
Temu Krolowi, Zbawicielowi, trzej Krolowie 
Złoto, mirę, kadzidło ofiarowali.
Złoto Krola, kadzidło Kapłana,  1 160
A mira znaczyła mękę Pana.
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(brak tytułu do tej pieśni w starodruku Kancjonału)191

Grates nunc omnes reddamus
Domino Deo,
qui sua nativitate, 
nos liberavit de diabolica potestate.

Huic oportet
ut canamus cum Angelis, 
semper Gloria in excelsis.

D ziękujmy wszyscy Panu Bogu naszemu,
Ktory przez swoje cne narodzenie 
Nas wszystkich z mocy szatańskiej mocno wyswobodził.

Jemu śpiewajmy,
Jemu cześć i chwałę dajmy,
Chwała Bogu na wysokości. Amen.

(brak tytułu do tej pieśni w starodruku Kancjonału)

 1 161

Pastuszkowie wybiegajcie,192 1 162
Jemu wdzięcznie przygrawajcie193:

G
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My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszemy, 
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy obaczemy.
Jak ubogo narodzony, 1 163
Płacze w stajni położony, 
Więc go dziś ucieszemy.

Naprzod tedy, niechaj wszędy,
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwałę na wysokości.

Witaj Panie, coż się stanie,
Że rozkoszy niebieskie
Odpuściłeś a z<s>tąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła 
Pod nieba empirejskie. 1 164

Czem194 w żłobeczku, nie w łożeczku,
Na sianku położony?
Czem z bydlęty, nie z panięty195,
W stajni jesteś złożony?
„By człek sianu przyrównany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze mnie był zbawiony”.
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Twoje państwo i poddaństwo
Jest świat cały, o Boże;
Tyś polny kwiat, czemuż cię świat
Przyjąć nie chce, choć może?
„Bo świat doczesne wonności
Zwykł kochać, mnie zaś z swej złości 1 165
Krzyżowe ściele łoże.

W ramie głosy pod niebiosy
Wzbijają się Racheli, 
Gdy swe syny bez przyczyny
W krwawej widzi kąpieli.
Większe mnie dla nich kąpanie
W krwawym czeka oceanie,
Skąd Niebo będą mieli”.

Trzej Krolowie monarchowie
Wschodni kraj opuszczają,
Serc ofiary z trzema dary
Tobie, Panu, oddają;
„Darami się kontentuję,
Bardziej serca ich szacuję,
Za to niech Niebo mają”.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)196 1 166

Pomaluśku, Jozefie, pomaluśku, proszę:
Widzisz, że ja nie mogę bieżeć tak prędko w drogę.

Wyrozumiej, proszę, wszak widzisz, co noszę:
W mym żywocie mam Boga, przeto mi przykra droga.

Bo już czas nadchodzi, że się już narodzi,
Ktorego mi zwiastował anioł, gdy mię pozdrawiał.
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A tak myślę sobie i chcę mowić tobie
O gospodę spokojną, mnie w taki czas przystojną.

Bo teraz w miasteczku i lada domeczku
Trudno o kącik będzie, gdy gości pełno wszędzie.

Wolą pijanice, szynkarskie szklenice,
Niżeli mię ubogą, strudzoną wielką drogą.

Wnidźma197, rada moja, do tego pokoja,
Do tej szopy, na pokoj, Jozefie, opiekunie moj. 1 167

A tam my oboje i to bydląt dwoje
Będziemy mieli pokoj, Jozefie, opiekunie moj.

Już nam czas, godzina, wielka to nowina
Tworcę świata porodzić, ten nas ma z Bogie<m> zgodzić.

Toć pałac ubogi, ale klejnot drogi,
Niebo, ziemia i morze ogarnąć go nie może.

A Jozef, mąż zacny, służył jako baczny,
Najświętszą Pannę cieszył, bo to jego Klejnot był.

Moj Jozefie drogi, toć to ten mroz srogi
Uziębnie nam Dzieciątko, to niebieskie pacholątko.

Przynieś, proszę, siana w głowkę, pod kolana
Maluśkiemu Dzieciątku, Boskiemu pacholątku.

A Jozef, mąż zacny, na Dzieciątko baczny,
Wziąwszy sianka niewiele, we żłobie mu pościele. 1 168

A zaś bydląteczko, woł i ośląteczko, 
Parą nań swą puchali, Dzieciąteczko zagrzewali.
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Witaj, Krolewicu198, niebieski Dziedzicu,
Bądź pochwalon bez miary za twe niezmierne dary.

Ta pieśń na tę notę jako Pasterze paśli swoj etc.

Z awitaj Jezu z Panny narodzony,
Czemżeś199 w żłobeczku ubogo złożony?
Coż za przyczyna ubostwa twojego ?
Znać, byś <z> sieroty czynił bogatego. 

Czemuż w tak lichej rodzisz się stajence,
Ziąbisz w pieluszkach ciałko twe panięce?
Płaczesz, a na coż? Znać, byśmy weseli 
W gornych pałacach wszyscy cię widzieli.

Płacze o200 Rachel dziatek swych, o Boże, 1 169
Krwią sfarbowanych jako śliczne roże.
A ty czem201 z nimi wraz się nie farbujesz ?
Znać, że dla nich swej więcej krwie gotujesz.

Jadą do ciebie wschodni trzej Krolowie,
Oddając dary, sławni Monarchowie, 
Ktoremi się ty lubo kontentujesz,
Lecz serca onych bardziej se202 szacujesz.
Tyś serca pragnął przez mędrca twojego,
Jakobyś nad nie nie miał nic milszego – 
Więc po kolęndzie203 serca-ć204 oddajemy,
A za kolęndę zbawienia pragniemy.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)205

O jcze, Boże wszechmogący,
Ktoryś z miłości gorący,
Zesłałeś na te niskości
Syna swego z wysokości.

Ku wielkiemu pocieszeniu
Twemu ludzkiemu plemieniu
Wydałeś go na stracenie
Przez człowiecze odkupienie.

Miejmyż wszyscy na baczności
Drogą śmierć jego miłości 
I smutek Matuchny jego,
Ktory cierpiała dla niego.

Gdy go we czwartek żegnała, 1 171
Tak mu, mowiąc, narzekała:
„Weźmiej mię w Ogrodziec206 z sobą,
Pojdę rada na śmierć z tobą.

Pan na nię smutnie poglądał,
Po swej Matce tego żądał:
„Miła Matko, racz mię puścić,
Noc ci blisko, już nam czas iść”.

Smutneć było rozłączenie
Z swym Synęm207 tej miłej Pannie;
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Miała serdeczne bolenie,
Patrząc na Jego lękanie.

Gdy do Ogrojca przybieżał,
Padł na ziemię, krzyżem leżał;
Tam swą mękę wszytkę208 widział,
Ktorą nazajutrz cierpieć miał.

Miał w sobie przeciwne siły
Dwie, a obie wielkie były;
Okrutnie z sobą walczyły,
Mało go nie umorzyły.

Bo mu lękająca siła 1 172
Okrutną śmiercią groziła;
Ale miłość zwyciężyła,
Bo ta w nim mężniejsza była.

Klęknął na kolana potym,
Jął się pocić krwawym potem,
Mowiąc: „Ojcze, możeli być?
Racz ten kielich precz oddalić”.

„Jezu miły, nie lękaj się,
Wstań, nie klęcz, a pamiętaj się:
Masz niedaleko Judasza,
Ciągnie z ludem od Annasza.

Wiedzie na cię lud niemały
Z kijmi, z mieczmi209, z pochodniami;
We zbroje się ubierali210,
Przełożeni im kazali.

I przystąpił Judasz cudnie,
Pozdrowił Pana obłudnie;
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Potym go zdradnie całował,
Pan się schylił, twarz mu podał.

Gdy się miał z Żydy potykać, 1 173
Począł z niemi wprzod rozmawiać;
Pytał ich: „Kogo szukacie,
Jeśli mnie, oto mnie macie”.

Prędko k niemu przyskoczyli,
O ziemię go uderzyli;
Z głowy, z brody włosy rwali,
Opak mu ręce związali.

Związawszy go tak okrutnie,
Wiedli go do miasta chutnie;
Pchnęli go w rzekę Cedrową,
Unarzali211 go i z głową.

Sami, zdrajcy, szli po moście,
Pana wiedli w rzekę proście;
Powalił się, upadł w wodę,
Zbił sobie o kamień brodę.

Annasz go srogo przywitał:
„Gdzie masz ucznie” – tak go pytał – 
Nie mało-ś tu złego zbroił,
Fałszywą-ś nauką lud zwodził”.

Pan pokornie odpowiedział: 1 174
„Panie Annaszu, byś wiedział:
Zawsze ja jawnie w kościele
Powiadałem prawdę śmiele”.

Wyciągnąwszy Żyd prawicę – 
A miał zbrojną rękawicę – 
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Wyciął mu srogi policzek,
Pan nasz zemdlał, upadł wszytek.

„Azaż tak odpowiadają
Paniętom, gdy cię212 pytają?
A czem213 nie masz w uczciwości
Biskupa214 jego miłości?”.

Więc na przejmy wszyscy słudzy – 
Jedni z tyłu, w oczy drudzy – 
Włosy mu z brody targali,
Na jego świętą twarz plwali.

Gdy mu oczy zawiązali,
Prorokować mu kazali,
Godząc mu z pięścią do szyje:
„Gadaj, Jezu, kto cię bije?”.

Posiedział Annasz w noc chwilę, 1 175
A miał czystą krotofilę,
Patrząc na więźnia swojego,
Na Zbawiciela naszego.

Więc prowadzon do łożnice,
Pan nasz wepchnion do piwnice;
Jaki tam był nocleg jego,
Kościoł nie śmie zjawić tego.

W piątek wywiedzion z piwnice
Jakoby łotr z męczennice;
Prowadzon do Kaifasza215
Od okrutnego Annasza.

Widział tam Pan miłościwy,
Iż biskup niesprawiedliwy
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Fałszywe nań świadki zwodził,
Bo go na śmierć wydać godził.

Gdyż Kaifasz z swemi świadki
Pletli nań wszytkie niestatki:
Stała prawda niestworzona 
Przed biskupy potworzona216.

Piłatowi go posłali, 1 176
Osądzić mu go kazali;
Wdziali mu łańcuch217 na ramię,
Ten był śmierci jego znamię.

„Wszak wiemy, Panie Piłacie,
Iż ten łańcuch dobrze znacie,
Każdy więzień, co go nosi,
Od śmierci się nie wyprosi.

Dalej mu cierpieć nie możem,
Bo się czyni Synem Bożym
I krolem się też mianuje,
Co się nigdy nie znajduje”218.

Stał przed Piłatem związany,
Zbity, skłoty219, zakrwawiony;
Nie widział Piłat żadnego
Nigdy więźnia tak nędznego.

Zaś go posłał Herodowi,
Galilejskiemu krolowi:
„Oto masz więźnia swojego,
Wyzwol jako niewinnego”.

Rzekł mu Herod niewstydliwy: 1 177
„Ukaż nąm220 tu jakie dziwy; 
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Żydowie mi powiedzieli,
Iż twoje cuda widzieli”.

Widział Pan krola pysznego,
Nie rzekł mu słowa żadnego;
Chciał z nim Herod gadać dwornie,
Ale Pan milczał pokornie.

Krol Herod serca pysznego
Wzgardził Jezusa miłego;
Na jego większe pośmianie
Wdziali nań z pawłok odzienie.

Pastwili mu się nad głową
Z ostrą koroną cierniową;
Uczynili mu Żydowie
Tysiąc rąn w najświętszej głowie.

Odesłał go krol sędziemu
Wielce niesprawiedliwemu:
„Coś mi to posłał niemego,
Przyjmij zasię więźnia swego”.

Widział Piłat, iż niewinny, 1 178
Rzekł: „Jest u mnie więzień inny;
Nie stanie się wola wasza,
Skażę na śmierć Barabasza”.

Kazał Jezusa miłego
Bić u słupa kamiennego;
Bili go Żydowie sami
Biczmi, łańcuchy, miotłami.

Gdy się nad nim spracowali – 
Ci, ktorzy go katowali – 
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Z powrozów go rozwiązali,
Piłatowi go posłali.

Wywiodł Piłat ubitego,
Już na poły umarłego:
„Oto macie więźnia swego,
Wypuszczam go wam żywego”.

Niemiłosierni Żydowie,
Okrutniejsi niż katowie,
Na Piłata zawołali, 1 179
Ukrzyżować go kazali.

Piłat w rozumie pobłądził,
Gwoli Żydom go osądził:
Skazał na śmierć niewinnego
Jezusa, Syna Bożego.

O Piłacie niecnotliwy,
Czemżeś tak niesprawiedliwy!
Oto Baranek niewinny
Idzie na śmierć bez przyczyny.

Żydowie go pochwycili,
Na gorę go wprowadzili;
Gwoźdźmi go na Krzyż przybili,
Miedzy221 łotry postawili.

Wisiał na Krzyżu zraniony,
Zbity, skłoty, zakrwawiony, 
Nie mając odpocznienia
Od jęcia aż do skonania.

Był ci tamo strach niemały,
Gdy się opoki padały,
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Ziemia nad obyczaj drżała, 1 180
Jakoby się przepaść miała.

Stało się nadprzyrodzenie
Po wszem świecie zamier<z>chnienie, 
Żywioły się zasmuciły,
Gdy umierał nasz Pan miły.

O Panie nasz miłościwy,
Czemżeś222 tak bardzo cierpliwy?
Dla miłowania naszego
Zapomniałeś bostwa swego.

Gdyż nas tak bardzo miłujesz,
Sromot, razow, ran nie czujesz,
Raczże nas też tym darować,
Daj się siebie zamiłować.

Weźmyż to każdy w swą głowę
Najdroższą śmierć Jezusowę;

Rozmyśla<j>myż ją serdecznie,
Będziem z nim krolować wiecznie. Amen.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 181

Wspominając Boże słowa,
Ktore Chrystus Pan, najwyższa Głowa223,
Przemowił, na Krzyżu wisząc,
Mękę wielką za nas cierpiąc.

Pierwsze słowa Bog przemowił,
Gdy na świętym Krzyżu rozbit224 był:
„Boże Ojcze, odpuść im,
Boć nie wiedzą, bym był winien”.
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Wtore rzekł ku Matce swojej,
Widząc bardzo wielki smutek jej:
„Niewiasto, oto Syn tobie,
Janie, weźmiże225 ją za Matkę sobie”.

Trzecie rzekł onemu zbojcy,
Ktory wisiał z nim na prawicy:
„Zaprawdę powiadąm tobie,
Będziesz dzisia ze mną w niebie”.

Czwarte rzekł w onej tesknicy226,
Widząc ojce święte w ciemnicy;
Pragnące raczył napoić,
A za tym rzekł: „Chce mi się pić”.

Piąte rzekł w swym wielkim łkaniu: 1 182
„Heli, heli, lamazabatani”,
To jest polskie wyłożenie:
„Boże Ojcze, czemuś mię opuścił?”

Szoste rzekł: „ Jużci się stało,
Co proroctwo prorokowało”;
Uczynił nąm z swojej krwie chrzest,
A zatym rzekł: „Wypełniono jest”.

Potym rzekł czartu onemu,
Ktory przyleciał na krzyż k niemu:
„A ty, czarcie, co tu stoisz,
Albo się mojej mocy nie boisz?”.

„Ja-ć się, Panie, twej mocy boję,
Ale patrzę na mękę twoję; 
Już polecę do braci swej,
A powiem im, Panie, o męce twej”.
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Siodme, ostatnie zawoła,
Gdy na świętym krzyżu umierał:
„Boże Ojcze, w ręce twoje, 1 183
Polecam ja duszę moję”.

Przez te, Chryste, siedm słow twoich,
Uchowaj nas grzechow wszelkich;

A gdy będziesz na swym sądzie,
Przyjmij k sobie wierne ludzie.

Polecisz nas, miły Panie,
Twojej Matce w opiekanie;
Abyśmy przez twoję mękę
Poszli wszyscy pod jej rękę.

Jużci ciało leży w grobie,
Panie Jezu Chryste, modlemy się tobie;
Amen, Amen, tak Boże daj,
Byśmy poszli wszyscy w nieski raj. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)227

R ozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, 
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany;
Od pojmania nie miał odpocznienia
Aż do skonania.

Naprzod w Ogrojcu wziął pocałowanie, 
Tam Judasz zdrajca dał był Żydom znamię:
Oto Żydowie mego Mistrza macie, 1 184
Tegoż imajcie.

Wnet się rzucili jako lwy okrutni, 
Apostołowie od niego uciekli; 
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Tam z wielkim pędem wiedzion do Annasza,
Pociecha nasza.

Pierwszy228 godziny przed Piłatem stawion, 
Niesprawiedliwie od Żydow oskarżon;
Rozkazał Piłat, aby był biczowąn
Ten niebieski Pąn.

Krzyknęli wszyscy o godzinie trzeciej:
„Nie chcemy dalej swej krzywdy cierpieć tej;
Niechaj na Krzyżu swoj żywot położy
Ten to Syn Boży”.

Z ostr<e>go ciernia koronę uwili, 
Naszemu Panu Bogu na głowę wtłoczyli;
Naśmiewając się, przed nim poklękali,
Krolem go zwali.

Szedł z Krzyżem z miasta Pan szostej godziny,  1 185
Żydowie z niego odzienie złożyli,
Potym go na Krzyż okrutnie przybili,
Octem poili.

Polecił ducha Bogu Ojcu w ręce, 
Wołając, umarł, zaćmiło się słońce;
Ziemia się trzęsła dziewiąty229 godziny,
Nie bez przyczyny.

Zstąpił do piekła mocą swego bostwa, 
Tamże wybawił ojców świętych z jęństwa230;
Ciała umarłych z grobow powstawały,
Widzieć się dały. 

Nikodem z Jozefem prośby uczynili, 
By Ciało z Krzyża bezpiecznie zdjąć mogli;
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Piłat ich prośby w niwczym231 nie przebaczył,
Bo tak Bog raczył.

Czasow nieszpornych był z Krzyża zdejmowan 
Przez swoje sług<i> wszego stworzenia Pan;
Matuchna jego Ciało piastowała,
Rzewno płakała.

Drogim balsamem Ciało namazano232,  1 186
A z nabożeństwem w syndon uwinęli;
Włożyli je w grob ostatniej godziny,
Płacz uczynili.

Płaczmyż też dzisia, wierni chrześcijanie , 
Dziękując Panu Bogu za najdroższe rany; 
Iż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć,
Chcąc nas sobie mieć. A<men>.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)233

O duszo wszelka nabożna,
Ku miłemu Bogu skłonna:
Wejźrzyj na Syna Bożego,
Na Zbawiciela naszego.

Oglądaj na Krzyżu jego,
Sromotnie zawieszonego;
Okrutnie rozciągnionego,
Wszytkiego zekrwawionego234.

Wejźrzyj na głowę skłonioną,
Ostrą koroną zranioną:
Głogową i też cierniową,
Gwałtem na głowę wciśnioną.
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Oczy jego krwią spłynęły, 1 187235
szy i usta wyschnęły;
Wszytkie żyły w nim porwali,
Krew świętą z niego wylali.

Ręce, nogi przenajświętsze,
Gwoźdźmi okrutnie przybite;
Bok i serce przebodziono,
Ostatek krwie wypuszczono.

Wszytko przenajświętsze ciało
Jak skorupa się padało;
Wszytkie siły z niego wyszły,
Na zbawienie wszelkiej duszy.

O duszo, jakożeś droga,
Wielkim mytem zapłacona;

Wszytek skarb nieba i ziemie,
Bostwo wydało dla ciebie.

Nie przedawajże się tanie236,
Dla grzechow na potępienie:
Boć nie jest rzecz tańsza inna,
Jedno kto w grzechach umiera.

Tę by rzecz miał człowiek baczyć, 1 188
Że na świecie krotko ma żyć;
Tysiąc lat przeciw wieczności,
Jakoby dzień ku ruwności237.

Przeto się grzechow warujmy,
Jezusa się rozmiłujmy;
Dać tu nąm lekkie skonanie,
Po śmierci duszne zbawienie. Amen.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)238

Krzyżu święty nade wszytko,
Drzewo przenajszlachetniejsze,
W żadnem lesie takie nie jest,
Jedno na ktorem sąm Bog jest,
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
Rozkoszny owoc nosiło.

Skłoń gałązki, drzewo święte,
Ulżyj członkom rozpiętym,
Odmień teraz onę srogość,
Ktorąś miało z przyrodzenia,
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Krola niebieskiego.

Tyś samo było dostojne 1 189
Nosić światowi zbawienie,
Przez cię przewoz jest naprawion
Światu, ktory był zagubion;
Ktory święta krew polała,
Co z Baranka wypłynęła.

W jasłkach leżąc, kiedy płakał,
Już tam był wszytko oglądał:
Jako haniebnie umrzeć miał,
Gdy wszytek świat odkupić miał – 
W on czas miedzy zwierzętami,
A teraz miedzy łotrami.

Niesłychanać to jest dobroć
Za kogo na Krzyżu umrzeć; 
Ktoż to może dziś wykonać:
Za kogo swoję duszę dać?
Sąm to Pan Jezus wykonał,
Bo nas wiernie umiłował.
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Nędzne by to serce było,
Co by dziś nie zapłakało: 
Widząc Stworzyciela swego
Na krzyżu zawieszonego;
Na słońcu upieczonego 1 190
Baranka wielkanocnego.

Maryja Matka patrzała
Na członki, ktore powijała;
A powiwszy, całowała,
Z tego wielką radość miała;
Teraz je widzi sczerniałe,
Żyły i stawy w nim porwane.

Nie był taki ani będzie
Żadnemu smutek na świecie,
Jaki czysta Panna miała,
W on czas, kiedy narzekała:
„O nędzna ja sirota dzisia,
Do kogoż się ja skłonić mam.

Jednegom Synaczka miała,
Com go z nieba być poznała239;
I tegom już postradała,
Jedno-m już sama została;
Ciężki bol cierpi me serce,
Od smutku mi się rozsieść chce.

W radości-m go porodziła, 1 191
Smutku-m żadnego nie miała,
A teraz wszytkie boleści
Dręczą mię dziś bez litości;
Obychże240 ja to mogła mieć,
Żebym mogła teraz umrzeć.
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Byś mi Synu nisko wisiał,
Wżdybyś ze mnie jaką pomoc miał:
Głowkę bym twoję podparła,
Krew zsiadłą z lica otarła;
Ale cię nie mogę dosiąc,
Tobie Synu nic dopomoc.

Anielskie się słowa mienią,
Symeonowe się pełnią;
On mowił:; «Pełnaś miłości.»
A jam dziś pełna gorzkości;
Symeon mi to powiadał,
Iż me serce miecz przebość miał.

Ni ja Ojca, Matki, Brata,
Ni żadnego przyjaciela,
Skądże pocieszenie mam mieć?
Wolałabym stokroć umrzeć,
Niż widzieć Żyda złosnego, 1 192 
Włócznią przebość241 Syna mego.

Matki, co synaczki macie,
Jako się w nich kochacie, 
Kiedy wam z nich jeden umrze,
Ciężki bol ma wasze serce;
Coż ja, com miała jednego,
Już nie mogę mieć inszego”. 

O niestetyż, miły Panie,
Toć me marne rozłączenie
Przed tym było miłowanie,
A teraz ciężkie wzdychanie;
Czemu, Boże Ojcze, nie dbasz,
O Synaczku pieczy nie masz.
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Ktorzy tej Pannie służycie, 
Smutki jej rozmyśliwajcie242,
Jako często omdlewała,
Często na ziemię padała:
Przez te smutki, ktureś243 miała,
Uproś nam wieczną chwałę244. Amen.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)245 1 193

Jezu Chryste, Panie miły,
Baranku bardzo cierpliwy:
Wzniosłeś na Krzyż ręce swoje
Za niesprawiedliwość moję246.

Płacz go, człowiecze mizerny,
Patrząc, jak jest miłosierny;
Jezus na Krzyżu umiera, 
Słońce jasność swą zakrywa.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła mu z ramienia głowa;
Matka pod nim frasobliwa,
Stoi, prawie ledwie żywa.

Zasłona się popadała247,
Ziemia się rwie, łamie skała;
Setnik woła: „Syn to Boży”,
Tłuszcza, wierząc, sobą trwoży248.

Na koniec mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
My się dziś zalejmy łzami,
Jezu, zmiłuj się nad nami. Amen.
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 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 194

D aj nam Chryste wspomożenie,
Daj boleści wysławienie – 
Panny Maryjej249, Matki twej.

Ktora w on czas boleść miała,
Kiedy na cię poglądała – 
Na Krzyżu zawieszonego.

Stała Matka boleściwa
Pod Krzyżem bardzo smutliwa – 
Na ktorym jej Syn wisiał.

Stojąc, k niemu wzniosła oczy,
Żądając z nieba pomocy – 
Od Boga Ojca niebieskiego.

Mowiąc: „Moj Synu najmilszy,
Me smutne serce pocieszy – 
Przemow słowo łagodliwe.

Słyszę, iże z łotrem gadasz,
A na mnie nic nie pamiętasz, 
Ktoram ciebie porodziła.

Wejźryj na moje ubostwo,
Udręczenie i siero<c>stwo,
Ktore mnie zewsząd nadchodzi”. 1 195

Potym do Syna wołała,
Narzekający250, wzdychała – 
Żądający pocieszenia.
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„Przemow, przemow, słowo ku mnie,
Aza mię boleść ominie –
Ktorej jestem napełniona ?”.

Pan Jezus na Krzyżu wisząc,
Na boleść swej Matki patrząc – 
A sam też nie mniejszą cierpiąc – 

Nie rzekł do niej „ani Panno”,
Bo temu czasu nie było – 
Łagodnego rozmowienia.

Ale jej rzekł jako srogo,
Nade wszytko przykre słowo: 
„Niewiasto, oto Syn tobie”.

Potym rzekł do zwolennika,
Do swojego miłośnika: 
„Janie, oto Matka twoja

Na poły wszytka umarła, 
Zemdlawszy, na ziemię padła
Od smutku bardzo wielkiego”. 1 196

Przez twe, Chryste, umęczenie,
Daj nam grzechow odpuszczenie – 
A potym duszne zbawienie,
Z tobą wieczne krolowanie. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 251

Płaczże dzisia, duszo wszelka,
Łzy wylewaj obficie252,
Rozmyślajże mękę wielką
Pana swego serdecznie:
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Jezus miły wszytkie krzywdy
Za nas cierpiał okrutnie.

Wejrzy-ż253 na Krzyż okiem swoim,
Na Jezusa krwawego,
Żałuj sercem bardzo gorzkim
Stworzyciela swojego:
„O Jezu moj, ja człowiek twoj,
Wejrzyj na mię, na grzesznego”.

Cierpiał Jezus rany wielkie,
Słowa przykre, niesłuszne,
Wylanie krwie bardzo wielkie,
Gdy biczowan okrutnie;
I koronę, gdy wciśniono 1 197
Na głowę nielutościwie.

Nie jest taka ani będzie,
Żadna boleść na świecie;
Wierzą w to nabożni ludzie,
Bogu cześć254, chwałę dają;
Jezus słodki w mękach gorzkich,
Dał biczować swą świętą płeć.

Członki wszytkie Jezusowe
Okrutnie są zranione:
Ręce, nogi ku Krzyżowi
Gdy haniebnie przybili;
Krew wylali, lice zeplwali
I żyły w nim potargali.

Nie była tam żadna lutość
Nad Jezusem cierpiącym
Ani też żadna poczciwość
Przed Bogiem Wszechmogącym – 
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Wielka boleść, ciężka żałość
Przyjaciołom to widzącym.

Maryja rzewno płakała, 1 198
Syna swego żałując,
Silno rzewno narzekała,
Na rany jego patrząc:
„O Jezu255, Synaczku miły, 
Jakożeś <żyw> tak cierpiący.

O drzewo Krzyża świętego,
Czemuż trzymasz Syna mego;
Drzewo śliczne, poświęcone,
Barankową krwią skropione?
Podaj mi Synaczka mego,
Baranka wielkonocnego256”.

„Przez twe rany, miły Panie,
Ktoreś cierpiał okrutnie:
O Lekarzu dusze wszelkiej
I stworzenia wszelkiego!
O Jezu moj, ja człowiek twój,
Wejźrzej257 na mię grzesznego.

O serce me, czemuś twarde,
Tak bardzo nielutościwe,
Nie rozmyślasz męki wielkiej
Pana swego serdecznie;
Miły Panie, wspomnij na mnie,
Daj zapłakać nabożnie.

O Panie moj najmilejszy, 1 199
Jezu Chryste łaskawy,
Tyś Bog jest i Krol najwyższy,
Dzisia w mękach rzewliwy!
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Prosim cię, grześni,
Odpuść nam złości,
Domieść nas wiecznej radości”. Amen.

Lament grześnika nad Jezusem cierpiącym 
może się śpiewać na tę notę iako Płaczże dzisia etc.

Płacz, płacz, kto żyw,
Patrząc na dziw,
Na żal niesłychany, 
Że żywego Boga Syn na śmierć jest skazany.

Straszny to sąd,
Z łotrami w rząd
Jezusa policzono 
I tak, że człek zawinił, Boga zawieszono.

Słońce ten dzień,
Ukrywszy w cień,
Nocą się zasłaniało. 
Żeby swem na taką śmierć okiem nie patrzało.

Żałosny wzor  1 200
Niemownych gor,
A zdumiane skały, 
Krwawych łez nie mogąc lać, z żalu się pukały.

Ziemia na gwałt,
Widząc ten kształt:
Proch Boską krwią skropiony, 
Aż się trzęsła jak ją zdjął żal nieutulony.

Słychać niemal
Na niebie żal,
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Jak tam anielskie trony, 
Lamentują, że jest Boski Syn zhańbiony.

Wisi ten Bog
Wszytek do nog
Krwią swą na Krzyżu zlany, 
Wszyscy płaczą, zły człek nic nie dba o te rany.

Ty Jezu znasz,
Że tyle masz
Za twoję śmierć nagrody,
Że-ć tam dadzą chleba szmat, szeląg, kubek wody.

Że i moj dar,
Ze wszytkich miar
Jest tak, aż wstyd, ubogi, 
Więc przynajmniej, Jezu twe ucałuję nogi.

W ostatku tak 1 201
Na zgody znak,
O Jezu, między nami – 
Dziś się sobie podpiszem: Ty krwią, a ja łzami.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)258

Stabat Mater dolorosa,
Iuxta Crucem lachrimosa, 
Dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem,
Contristantem et dolentem,
Pertransivit gladius.
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O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta,
Mater Unigeniti.

Quæ mærebat et dolebat,
Et tremebat cùm videbat
Nati pœnas inclyti,

Quis est homo qui non fleret,
Christi Matrem si videret.
In tanto supplicio.

Quis nos posset contristari, 
Piam Matrem contemplari,
Dolentem cum Filio.

Pro peccatis suæ gentis, 1 202
Vidit Iesum in tormentis:
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum,
Morientem desolatum:
Dum emisit Spiritum.
Eja Mater fons amoris,
Me sentire vim doloris:
Fac ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum,
In amando Christum DeuM,
Ut ei complaceam.

Sancta Mater istud agas,
Crucifixi fige plagas.
Cordi meo valide.
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Tui Nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati:
Pænas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere:
Donec ego vixero.

Iuxta Crucem tecum stare, 1 203
Te libenter sociare,
In planctu desidero.

Virgo Virginum præclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.

Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem,
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Ob amorem Filii.

Inflammatus et accensus,
Per te Virgo sim defensus:
In die Iudicii.

Fac me Cruce custodiri,
Morte Christi præmuniri,
Confoveri gratiâ.

Quando corpus morietur,
Fac ut animæ donetur,
Paradisi gloriâ, Amen.
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 (brak tytułu przekładu poprzedzającej pieśni łacińskiej 
 w starodruku Kancjonału)259 1 204

Stała Matka boleściwa,
Pod Krzyżem bardzo smutliwa,
Na ktorym jej Syn wisiał.

Ktorej duszę wzdychającą,
Utrapioną, bolejącą
Miecz boleści przebijał.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona 
Syna jednorodzonego.

Ktora płakała i łkała,
Żalem drżała, gdy widziała – 
Mękę Syna miłego.

Ktoż by się nie wzruszył w sobie260
Pomniąc o ciężkiej żałobie 
Matki z Synem jedynym.

Dla złości ludu swoiego
Widziała tak zmęczonego
Jezusa, Syna swego.

Widziała kochanka swego,
Od wszytkich opuszczonego,
Gdy na Krzyżu umierał.

Cna Matko, źrodło miłości, 1 205
Niech czuję gwałt twej żałości 
Dozwol mi z sobą płakać.
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Spraw, by miłością pałało
Serce me, dając się cało
Bogu swemu w przysługi.

Święta Matko, dopuść na mię,
Niech ran Syna twego znamię
Mam w sercu swym wyryte.

Twego Syna zranionego,
Tak bardzo dla mnie zbitego – 
Ze mną mękę podzielaj.

Niech z tobą płaczę prawdziwie,
Patrząc na Krzyż żałośliwie,
Dokąd duch z ciałem żyje.

Pragnę stać pod Krzyżem z tobą,
Dzielić się z twoją Osobą
Tak surowym płaczem twym.

Ze wszech panien, Panno zacna,
Bądź tak, proszę, na mnie baczna,
Daj się z sobą napłakać.

Niech gorzką śmierć Pańską noszę, 1 206
Krzyż i rany Jego proszę, 
Niech na sercu wyrażam.

Niech mnie zranią rany jego,
Niech znam moc Krzyża świętego
Przez miłość Chrystusową.

Jego zapał niech mam w sobie,
Poruczenie, Panno, w tobie
Niechaj nam dnia sądnego.
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Niech mnie ten Krzyż Pański broni,
Śmierć Chrystusowa obroni,
Niech wspiera łaska jego.

Kiedy ciało pojdzie w zięmię,
Niech dusza, niebieskie plemię, 
Wiecznej chwały nie traci. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Ta pieśń może się śpiewać na tę notę jako 
Panno nad chory anielskie wzniesiona 

albo na tę jako Nowa Jutrzenko etc.

C zemu, me oko, więcej łez nie dajesz?
Czemu w rzucaniu pereł twych ustajesz?
Ktore serdeczna koncha dzisiaj rodzi, 1 207
Gdy w krwawych zdrojach Jezus wszytek brodzi.

Czyliś się twardem dyjamentem stało,
Byś sypiące się perły hamowało?
Oto krew z siebie Jezus hojnie leje,
Od ktorej niechaj twardość twa mięknieje.

Daje ci Jezus krwi swej rubin drogi,
Ty łez swych perły wysyp mu pod nogi,
Wyrzuć je prędzej choć parą strumieni,
Przy perle rubin niech twarz zarumieni.

Wysypuj tedy wszytkie skarby swoje,
Czeka ich Jezus, odkupienie twoje,
Wszak w boku jego skarbnica gotowa,
W ktorej je Jezus dzisia wiecznie schowa.
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 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 1 208

Może się śpiewać ta pieśń na tę notę jako 
O duszo wszelka nabożna

O, jak srodze jest rozpięty,
Na Krzyżu moj Jezus święty,
Dla mizernego grzesznika
Włocznia bok jego przenika.

Już niechaj serce kamienne
Staje się teraz odmienne,
Niechaj z swej twardej opoki
Puści źrzodła łez potoki.

Gdy Jezus Ducha Świętego
Wypuszcza z ciała swego,
Z grześnikiem czyni przymierze,
Do raju go z sobą bierze.

 Lament bolesnej Matki Chrystusa Pana 1 209

Już cię żegnam, najmilszy Synu Chrystusie, 
Serca mego pociecho, śliczny Jezusie.
Coż mam czynić utrapiona
Matka twoja opuszczona,
Straciwszy ciebie?
Weź mnie raczej na śmierć z sobą, 
Wolę umrzeć oraz z tobą
Żyć społem w niebie.

Wieczerzą świętą z ciała twego gotujesz, 
Nogi uczniom umywasz, mile całujesz;
Schylasz się do stop Judasza,
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Śliczność i ozdoba nasza,
Łzami polewasz.
Abyś go odwiodł od zdrady, 
Od niezbożnych Żydow rady,
Kontempt odbierasz.

Już od od żalu umieram, na to patrzając, 1 210
Nie wiem, co czynić, Matką smętną zostając;
Widząc zajadłych Żydow czyny, 
Imaią cię bez przyczyny,
Dosyć żałości:
Na modlitwie klęczącego, 
Krwawym potem płynącego,
Niemasz litości.

Wiążą, tłuką i w rzekę z mostu wrzucają 
Ani przed biskupami nie przepuszczają,
Policzki ciężkie zadają, 
Do piwnice cię wtrącają,
Pastwią nad tobą;
Depcą, oczy zawięzują,
Prorokować rozkazują 1 211
Sami przed sobą.

Niestetyż mnie strapionej, żem doczekała
Nieszczęśliwy godziny, żem oglądała
Ciebie, Syna zranionego,
Przed Piłata stawionego,
By cię męczyli;
Do Heroda cię posłali,
Aby cię i tam wyśmiali
I wyszydzili.

Srogość większą u Piłata pokazują
I u słupa rozgami mocno biczują;
Lud okrutnie zakamiały, 
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W złości swej zapamiętały,
Nic nie folguje.
W ktorąkolwiek pojrzę stronę, 
Widzę trudną być obronę261, 1 212
Nikt nie lituje.

Miecz okrutny przebija moje wnętrzności,
Widząc zawziętą srogość żydowskiej złości,
Że cię w purpurę obłoczą,
Ostre ciernie w głowę tłoczą
Nic nie folgując;
Na Piłata krzyczy, woła,
By cię na śmierć sądził zgoła,
Nic nie litując.

Łańcuch ciężki na szyję świętą wkładają,
Trzcinę na pośmiewisko w ręce dawają;
Na śmierć już cię dekretują
I Krzyż okrutny gotują – 
O zła godzina! – 
Na ktory masz być włożony,
Między łotry policzony –  1 213
Straszna nowina.

Na twe ramiona święte Krzyż już włożono,
Jako Baranka na śmierć poprowadzono;
Trzykroć pod Krzyżem upadasz,
Zmiłowania nie oglądasz,
Wszytek zemdlony;
Cyreneusz Krzyż podpiera,
Weronika twarz ociera,
Tak-eś zmęczony.

Na Gorze Kalwaryjej już cię krzyżują,
Gwoździe, młoty i włocznią na cię gotują;
Wloką na Krzyż przybitego
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Do miejsca naznaczonego; 
Serce me mdleje – 
Patrząc na twą mękę srogą 
I krew przenajświętszą drogą, 1 214
Ktora się leje.

I w tym jeszcze bezecni nieprzestawają,
Ale więcej boleści mnie dodawają:
Gdy widząc cię zemdlonego
I nie życząc mieć żywego,
Żołć ci pić dają;
Bok ci włocznią przebijając,
Ostatek krwie wypuszczając,
Naigrawają.

Z Krzyża Nikodem z Jozefem już cię spuszczają,
A mnie, bolesnej Matce, Ciało oddają,
Ktore na łonie piastuję,
Członeczki twoje całuję,
Synu moj drogi;
Już cię do grobu składamy, 1 215
Na kolana upadamy,
Po śmierci srogiej.

Coż ja pocznę na świecie, kiedym pozbyła,
Ciebie, Synu najmilszy, marniem straciła;
Niechże umrę z tej przyczyny,
Że mi wzięły ludzkie winy
Syna mojego,
Ktory po to zstąpił z nieba,
Że okupu było trzeba
Ludowi jego.

A po śmierci proszę, kto z swojej litości,
Włożywszy w grob moje ciało, zbolałe kości,
Niech napisze takie słowa,
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Że tu Matka Jezusowa
Żalem strapiona – 
Ktorej śmierci jest przyczyna, 1 216
Że pozbyła swego Syna,
Tu położona.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)262

Patris sapientia, Veritas Divina, 
/Deus homo captus est hora matutina. 

Anotis Discipulis cito derelictus, a Iudæis traditus venditus, et aflictus.
Hora prima Dominum ducunt ad Pilatum, 

/et afalsis testibus multum accusatum, 
Colaphis percutiunt manibus ligatum, 

/Vultum Dei conspuunt lumen caeli gratum.
Crucifige clamitant, hora terriarum, illusus induitur veste purpurarum. 
Caput ejus pungitur corona spinarum. 

/Crucem portat humeris adlocum pænarum.
Hora sexta Iesus est Cruci conclavatus. 

/Et est cum latronibus pendens deputatus. 
Præ tormentis sitiens felle saturatus. Agnus crimen diluens sic Iudificatus. 
Hora nona Dominus Iesus expiravit. 
 /Eli clamans Spiritum Patri commendavit:  1 [217]
Latus ejus Jancea miles perfuravit. Terra tuc cotremuit et sol obicuravit. 
De Cruce deponitur hora vespertina. Fortitudo latuit in mente divina. 
Talem mortem subijt vitæ Medicina. Heu corona gloriæ jacuit supina.
Hora completorij datur sepulturæ, 

/Corpus Christi nobile spes vitæ futuræ: 
Conditur aromate complentur scripturæ 

/lugisunt memoriæ mors hæc mihi curæ.
Has horas Canonicas cum devotione. Tibi Christe recolo pia ratione: 
Ut cui pro me passus es amoris ardore, 

/sis mihi solatium mortis, in agone A<men>.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)263 

M ądrość i prawda wieczna Ojca wszechmocnego,
Bog wcielony pojman czasu zarannego,
Od swoich zwolennikow zaraz opuszczony,  1 218
Będąc Żydom w moc przedan, wielce był strapiony. 

Przed Piłatem Pan stawion w dzień pierwszy godziny.
Tam fałszywi świadkowie kładli nań swe winy;

Opak ręce związali, okrutnie go bili,
Plwaniem według proroctwa twarz jego szpecili.

W trzecią godzinę Żydzi „ukrzyżuj” wołają,
Przybrawszy go w purpurę, więc go pozdrawiają;
Głowę jego cierniową koroną skrwawili,
Krzyż do miejsca na sobie nosić przymusili.

Szostej godziny Pana na Krzyż rozciągniono,
Od bolu pragnącego żołcią napojono;
Do łotrow był przyrownan, przy nich zawieszony,
Wyrzekł się go nieszczesny on łotr z lewej strony.

O dziewiątej godzinie „Heli” Pan zawołał, 1 219
Gdzie umierając Ojcu ducha ofiarował;
Źrzodło w boku przekłotym nam się otworzyło,
Ziemia srodze zadrżała, słońce się zaćmiło.

Z Krzyża w ten czas był zdjęty, gdy nieszporna chwila,
Długo Boga wszechmocność złym po woli była;
Tak srogą mękę podjął Pan wszego stworzenia,
Dochodząc straconego ludzkiego plemienia.

Pod wieczor ciało święte maścią pomazano,
Według Pisma w zamknionym grobie położono;
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W tej męce jest nadzieja żywota wiecznego,
Przeto niech nie wychodzi nigdy z serca mego.

Tę pamiątkę godziny, Chryste, twojej męki
Rozmyślam czynić tobie za nię wieczne dzięki.
A ty jakoś srogą śmierć zniosł dla mnie grzesznego, 1 220
Nie opuść mię z łaski twej do skonania mego. A<men>.





1

4

Passyja

Ktorą zwyczajnie <w> poście w piątki śpiewają.
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 Pars prima 

Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matæum. In illo 
tempore, Dixit Iesus discipulis suis, Scitis quia post biduum Pascha 
fiat, et Filius hominis tradetur, ut Crucifigatur. Tunc congregati sunt 
Principes Sacerdotum et Seniores Populi et consilium fecerunt ut Iesum 
dolo tenerent et occiderent eum. Dicebant autem non in die Festo, ne 
forte tumultus fieret in populo: Abiji autem Iudas ad Princopes Sa-
cerdotum: ad Principes Sacerdotum: et ait illis: Quid vultis mihi dare 
et ego cum vobis tradam: At illi constituerunt ei triginta argenteos; 
dedit eis ergo signum, dicens: Quemcunque osculatus fuero, imse est, 
tenere eum. Et cum venisset ad Iesum, ait illi, Ave Rabbi, et osculatus 
est cum. Dixit ei Iesus, o Iuda, osculo tradis Filium hominis Ministri 
vero duxerunt Iesum ad Principem Sacerdotum, qui et ait illi: Adjuro 
te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus Filius Dei vivi: 
ait illi Iesus. Tu dixisti. 

 Secunda pars  

A pprehendit ergo Pilatus Iesum, et flagellavit eum, et milites plec-
tentes Coronam spineam imposuerunt Capiti ejus et veste purpurea 
circumde derunt eum, ait Pilatus Iudeis dicens. Ecce Rex vester; ait illi 
mage clamabant, dicentes Regem non habemus, nisi Cæsarem Dixit ergo 
eis Pilatus, quid ergo vultis, faciam vobis, at illi dixerunt: Tolle, tolle, 
Crucifie eum. Quid enim mali fecit; at illi magis clamabant, dicentes: 
Tolle, tolle Crucifie eum. Et crucifixerunt eum, et cum eo alios duos, 
hinc et hinc, medium autem Iesum Et quidam circumstantes dixerunt: 
Vah vah: qui destruis Templum Dei, et in triduo reædificas illud. 

1221

1222
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 Pars tertia 

Orabat autem Iesus, pro crucifigentibus se dicens: Pater dimitte illis, 
quia nesciunt quid faciunt. Ait ad eum Ladro ad dexteram pendens: 
Domine, memento mei, dum veneris ad Regnum tuum, ait illi Iesus: 
Amen dico tibi. Hodie mecum eris in Paradiso, Dixit autem Matri 
suæ: Mulier, Ecce filius tuus. Deinde dixit Discipulo: Ecce Mater tua. 
Et circa horam nonam clamabat Iesus voce magna dicens: Eli Lama-
zabathani, hoc est, Deus meus, ut quid me dereliquisti. Clamabant 
autem Iudæi, dicentes: Heliam vocat iste, finite videamus an veniat 
Helias liberans eum, Dixit autem Iesus, Sitio. Et dederunt ei acetum 
cum felle mixrum. Et cum gustasset: noluit bibere. Et dixit, Consuma-
tum est. Et inclinato Capite emisit Spiritum Qui passus es pro nobis, 
Iesu Christe miserere nobis. Amen.

In monte Oliveti, oravit ad Patrem, Pater, si fieri potest, transeat 
a me Calix iste, verum tamen non sie ut ego volo, sed sicut tu vis Pater.
Fiat voluntas tua; et factus est in agonia, prolixius orabat, Apparuitque 
illi Angelus de cælo, confortanseum. Et factus est sudor ejus sicut guttæ 
sangvinis decurrentis in terram. Apparuitq<eu>. 
ut supra.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału) 

C horągiew Krola wiecznego,
Nadchodzi święty Krzyż jego – 
Lśni się na ktorym skazany
Bog w ciele zamordowany.

Na ktorym od włoczni srogiej
Ranę odniosł, skąd krwie drogiej – 
Z wodą żywą szły strumienie
Na dusz naszych odkupienie.
Wzięło skutek Dawidowe

1223

1224
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Dawno proroctwo takowe – 
Iż Bog od drzewa krolował
Narodom i w nich panował.

Drzewo krwią drogą polane
W szarłat264 krolewski przybrane – 
Z tak godnego pnia wycięte, 1 225
<Na>sze dziś członki tak święte.

Szczęśliwe twoje ramiona,
Na ktorych jest odważona – 
Summa za świat, okup drogi,
Skąd i czart był płono srogi.

O Krzyżu, bądź pozdrowiony,
Nadziejo naszej korony – 
Przyczyń dobrym pobożności,
W ten czas święty zgładź złych złości. 

Ciebie, Trojco, Boże wielki,
Niechaj wysławia duch wszelki – 
Rządź nas na wieki łaskawie,
Zbawionych w Krzyżowej sprawie. Amen.





1

5

 Processyja na Kwietnią Niedzielę 1 226
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C um appropinquaret Dominus Ierosolymam, misit duos ex Disci-
pulis suis, dicens: Ite in Castellum quod contra vos est, et in uenietis 
pullam asinæ alligatum, supra quem nullus hominum sedit: soluite 
et adducite mihi. Si quis vos interrogaverit, dicite, opus Domino est. 
Solventes et adduxerunt ad Iesum, et imposuerunt sua vestim enta, 
seditque super eum.

Z Nieba zesłany Syn Boga żywego,
Gdy w Jeruzalem wjeżdżał czasu swego – 
We wsi Betfaje265 rzekł uczniom gotowe
Słowa takowe:

„Dwaj do miasteczka teraz pobieżycie, 1 227
Ktore przed sobą leżące widzicie – 
Mnie przywiedziecie oślicę, oślątko,
Dwoje bydlątko.

Jeśliby wam kto chciał trudności zadać,
Moję potrzebę macie opowiadać – 
Dosyć uczynić tej to Pańskiej woli,
Zaraz pozwoli”.

Wszytkie te rzeczy dzieją się dla tego,
Że to rzeczono z Pisma prorockiego:
„Corko syjońska, Krol jedzie ku tobie
W cichej osobie”.
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Co Pan rozkazał, słudzy uczynili,
Jego na bydlę, przywiodszy266, wsadzili – 
Tłuszcze na drogę wielkie zabiegały,
Panu śpiewały.

Alii expandebant vestimenta sua in via. 1 228
Jedni poczciwość taką wyrządzali,
Co na przeciwko Panu wychadzali – 
Kiedy miał jechać, posłali na ziemię
Swoje odzienie.

Alii ramos de arboribus prosternebant.
Drudzy posługi takie wyrządzali,
Rożdżki zielone z drzewa obłamali, 
Ścielą na ziemię, niechaj piekna267 będzie
Ozdoba wszędzie.

Et qui sequebantur, clamabant, Osanna, Benedictus qui venit in Nomi-
ne Domini, Benedictum Regnum Patris nostri David: Osanna in excelsis 
miserere nostri Fili David.
A drudzy z chęci za Panem chodzili,
Do niego takim sposobem mowili:
„Zbaw nas, zmiłuj się, nie opuszczaj Żydow,
Synu Dawidow268.

Cum audisset Populus, qua Iesus venit Ierosolymam acceperunt ramos 
Palmarum, et exierunt obviam ei et clamabant pueri dicentes.
Skoro pospolstwo o tym usłyszało,
Że Jezus idzie, wnet mu zabieżało – 
Niosąc gałązki z drzewa palmowego
Z serca prawego.

Hic est, qui venturus est in salutem populi.
Dziatki żydowskie, zabiegszy, śpiewały, 1 230
Wdzięcznemi głosy Pana wyznawały:
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„Ten jest, co przezeń ludzkie pokolenie
Weźmie zbawienie”.

Hic est salus nostra et redemptio Israel.
Dziatki po wtore przez Ducha Świętego,
Wołając:269 ten jest, ktory ludu swego
Z mocy szatańskiej jest Odkupicielem
I Zbawicielem”.

Quanto est iste, cui Throni et Dominationes occurrunt.
O jako zacny i jako Pan wielki,
Jako przemożny ten jest na czas wszelki – 
Ktoremu zaśli270 drogę aniołowie,
Wszyscy tronowie271.

Noli timere filia Sijon, ecce Rex tuus venit tibi? Sedens super pullum 1 231
asinæ sicut scriptum est.
Żałosna bojaźń niechaj precz odejdzie,
Corko syjońska, oto Krol twoj jedzie – 
K272 tobie Krol cichy – znaj z Pisma Świętego
Oślice jego.

Salve Rex Fabricator mundi, qui venisti redimere nos.
Zawitaj Krolu, Zbawicielu świata,
Ciebie przez długie czekaliśmy lata –
Tyś przyszedł zbawić człowieka grzesznego,
Tobie wiernego.

Ante fex dies solennis Paschæ, quando venit Dominus in Civitatem Ie-
rusalem, occurrunt ei pueri: et in manibus portabant ramos Palmarum, 
et clamabant voce magna dicentes: Osanna in excelsis Benedictus qui 
venit in multitudinem misericordiæ: Osanna in excelsis.

Kiedy szosty dzień był przed Wielkanocą, 1 232
Do Jeruzalem wjeżdżał dziwną mocą – 
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Dziatki wychodzą z palmami ku niemu,
Śpiewając jemu.

Niech chwała Bogu z ust naszych wypływa, 
Ktory na niebie wysokim przebywa – 
A Ty, co idziesz k nam, błogosławiony,
Bądź pochwalony.

Gloria, laus, et honor tibi sit Rex Christe Redemptor, cui puerile decus 
prompsit: Osanna pium.
Chwała, sława i wszelka cześć bądź tobie,
O Krolu, nasz Panie,
Ktoremu dziecinny głos pieje273:
„Zmiłowanie racz być twoje”.

Israel es tu <Rex> Davidis et inclyta proles nomine qui in Domini Rex  1 233
benedictus venis.
Izraelski jesteś Krolewic,
Dawidow Syn i też Rodzic, 
Wszego świata prawy dziedzic274 – 
Ciebie, Krolu, idziem chwalić. 

Cætus in excelsis te laudat cælitus omnis, et mortalis homo, et cuncta 
creata simul.
Anieli na wysokości, święci w niebie 
Dziś chwalą ciebie; 
Wszelka płeć, wszyscy ludzie, wsze stworzenie
Chwali ciebie.

Plebs Hebræa tibi cum palmis obviam venit, cum prece, voto, hymnis, 
adsumus ecce tibi.
Lud żydowski wyszedł k tobie
Z palmami na cześć tobie, 
A my grzeszni chrześcijanie
Z nabożeństwem chwalem ciebie.
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Hi tibi passuro solvebant munia laudis, nos tibi regnanti pangimus 1 234
ecce melos.
Owo ręce nasze obie
Palmy niosąc275 – idziem k tobie; 
Twej miłości prosiem sobie,
Racz nam dać krolować w niebie.

Hi placuere tibi, placeat devotio nostra, Rex pie, Rex clemens: cui bona 
cuncta placent.
Bądź tobie lube śpiewanie nasze,
Ktore czyniem, Chryste, głosem, 
Krolu chwały i miłości,
Oddal od nas wszytkie złości.

Pueri Hebræorum, tollentes ramos Olivarum, obviam verunt Domino 
clamantes, et dicentes,Osanna in excelsis.
Dziatki żydowskie z różdżki276 oliwnemi
Zachodzą Panu z głosy takowemi:
„Zmiłuj się Panie, zbaw nas z twej miłości 1 235
Na wysokości”.

Pueri Hebræorum vestymenta prosternebant in via et clamabant dicentes. 
Osanna Filio David Benedictus qui venit in nomine Domini.
Dziatki żydowskie ziemię przykrywały
Swemi szatami i tak zawołały:
„Synu Dawidow, zbaw nas z twej miłości
Na wysokości”.

1. Occurrunt turbæ cum floribus et Palmis Redemptori Domino.
Zachodzą tłuszcze z kwiatkami wonnemi
Naprzeciw Panu, z palmami ślicznemi – 
Służą zwycięzcy, sławią prawdziwego 1 <[236]277
Boga żywego. 

2 do Occurrunt.
Poczty wychodzą ku Panu rozliczne,
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Rzucają kwiatki. niosą palmy śliczne – 
Czynią posługi Panu pokornemu,
Zwycięzcy swemu.

3tio Occurrunt.
Wielka to miłość onej tłuszcze była,
Iż praca żadna przykra im nie była – 
Dla Pana swego, tak się uwijając,
Boga wzywają.

Et victori triumphanti digna dant obsequia Filium Dei ore gentes 
prædicant, et in laudem Christi voces tonant per jubila, Osanna.
Zwycięzcy z wielkim tryumfem zacnemu 1 237
Służył świat jako Synowi Bożemu,
Rozlegały się z wielką chwałą głosy
Aż pod niebiosy278.

Fulgentibus palmis prosternimur advenienti Domino, huic omnes occur-
ramus cum hymnis et canticis, glorificantes et dicentes, Benedictus 
Dominus.
Jasność wielka po świecie,
Palmy się śklą i kwiecie;
Na oblicze padajmy,
Boga na ziemi mamy.
Nuż mu wszyscy zabieżmy279,
Na sercach radość nieśmy,
Rozlicznie mu śpiewając:
„Błogosławiony – mowiąc –
Witaj, Błogosławiony,
Z dawna oczekiwany – 
Ciebie my wyznawamy,
Bogiem być naszym znamy”280.>

Scriptum est enim, percutiam Pastorem, et dispergentur oves gregis 1 238
postquam autem resurrexero præcedam vos in Gallilæam, ibi me vide-
bitis dicit Domin<us>.



1
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Nokturny na Wielki Tydzień
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K yrie eleison. 
Alter

Domine miserere. 
Chorus

Christus Dominus factus est obediens usque ad mortem. 
Pueri

Kyrie eleison, Christe eleison. 
Sacerdos

Qui propheticè promisisti; ero mors tua ô mors. 
Pueri

Domine miserere. 
Chorus

Christus Dominus &e. 
Pueri

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
Sacerdos

Qui expansis in Cruce manibus traxisti omnia ad te sæcula.
Chorus

Rex Christe factor omnium, Redemptor credentium, placare votis 
supplicum, te laudibus colentium.281

L aus tibi Christe qui pateris, in Cruce pendens pro servis, qui cum 
Patre regnas in cælis, nos reos salva in terris. K<yrie eleison>, C<hriste 
eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. 

Pueri 2. Chorus. 
Christe audi, salva nos. 

1 239281[339]
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Pueri 3. Chorus
Maria sis propitia, Maria ora pro nobis. Chorus. Cuius benigna 
gratia Crucis per alma vulnera virtute solvit ardua, primi Parentis 
vincula.

C hwała tobie Chryste, iżeś cierpiał, za nas grzeszne swą krew 
przelał, iż krolujesz z Ojcem na niebie, zbawże nas grzeszne na 
ziemi, Kyrie eleison, Chryste eleison etc.
Chryste, racz nas wysłuchać, raczysz nam swoję miłość dać.
Maryja, bądź miłościwa, Maryja, modl się za nami. 1 240

Chorus
Qui es Creator syderum, regem subiisti carneum, dignatus es hanc 
vilissimam pati doloris formulam. 

Pueri
Sancta Maria tuus Filius Iesus Christus noster Dominus, moritur 
in Cruce pro hominibus, ut regnemus cum eo in cælestibus. K<yrie 
eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste eleison>, 
K<yrie eleison>. 
Christe audi nos, salva nos. 
Maria sis propitia, Maria ora pro nobis.

Chorus
Ligatus es ut solveres mundi ruentis complices, per probra regens 
crimina, quæ mundus auxit plurima.

Święta Maryja, twoj miły Syn, Jezus Chrystus, nasz miły Pan umarł 1 241
na Krzyżu za wszytek lud, aby nas tam domieścił, gdzie kroluje 
sam. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste 
eleison>, K<yrie eleison>. 
Chryste, racz nas wysłuchać, racz nam swoję miłość dać.
Maryja, bądź miłościwa, Maryja, modl się za nami.

Chorus
Cruci Redemptor figeris, terram sed omnem concuris, trades 
potentem spiritum nigrescit atque sæculum.
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Pueri
In horto flexis genibus Patrem precabatur, cælico ab Angelo 
confortabatur: ex cuius corpore guttæ manarunt, mixtæque 
cum sanguine in terram stillarunt. K<yrie eleison>, C<hriste 
eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. 
Christe audi nos, salva nos.
Maria sis propitia, Maria ora pro nobis.

Chorus 1 242
Mox in paternæ gloriæ, victor resplendens culmine, cum spiritus 
munimine, defende nos Rex optime.

Klęcząc w Ogrojcu, Ojcu się modlił, anioł z nieba jego pocieszył; 
z jego ciała kroplami pot się wylał, pomieszał się ze krwią, na ziemię 
padał. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste 
eleison>, K<yrie eleison>. 
Chryste, racz nas wysłuchać, racz nam swoję miłość dać.
Maryja, bądź miłościwa, Maryja, modl się za nami.

Feria Sexta reliquum

Pendens in cruce noster Salvator, lancea latus eius perforatur: lumen 
solis obscuratur, scinduntur petræ, terra movetur. K<yrie eleison>, 
C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. 
Christe audi nos, salva nos.
Maria sis propitia, Maria ora pro nobis.

Zawieszon na Krzyżu nasz miły Pan, bok jego włocznią jest prze- 1 243
bodzion, światłość słoneczna wnet się zaćmiła, opoki się padały, 
ziemia się trzęsła. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. 
C<hriste eleison>, K<yrie eleison>.
Chryste, racz nas wysłuchać, racz nam swoję miłość dać.
Maryja, bądź miłościwa, Maryja, modl się za nami.

Maria Magdalena ibat ad tumulum, obviamque habuit Christum 
Dominum, in aliena specie sibi apparuit, ut hortulanum cerneret 
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ipsum adoravit. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. 
C<hriste eleison>, K<yrie eleison>.
Christe audi nos, salva nos.
Maria sis propitia, Maria ora pro nobis.

Maryja Magdalena gdy do grobu szła, w inszej osobie Chrystusa 
ujźrzała: by był ogrodnik, tak mniemała, chwałę jemu dała, gdy go 
poznała. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste 
eleison>, K<yrie eleison>.
Chryste, racz nas wysłuchać, racz nam swoję miłość dać. 1 244
Maryja, bądź miłościwa, Maryja, modl się za nami.

Pilatus Iudex iniquus IesuM condemnavit, Herodes cum suis servis 
ipsum illusit, alba veste indutum Pilatorem sit, flagellato dicitur ut cru-
cifigatur. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste 
eleison>, K<yrie eleison>.
Christe audi nos, salua nos.
Maria sis propitia, Maria ora pro nobis.

Piłat, sędzia złośliwy, Jezusa osądził; Herod z swymi sługami z niego 
się naśmiewał; w białe odzienie jest obleczon; do Piłata posłan, aby 
był biczowan. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. 
C<hriste eleison>, K<yrie eleison>.
Chryste, racz nas wysłuchać, racz nam swoję miłość dać.
Maryja, bądź miłościwa, Maryja, modl się za nami.

O dolose Iuda repletus scelere, mundi Salvatorem ausus es tradere, ob hoc 1 245
inferni cruciamina, tibi non deerunt per æterna secula. K<yrie eleison>, 
C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. 
Christe audi nos, salva nos.
Maria sis propitia, Maria ora pro nobis.

O, niewierny Judaszu, coś to udziałał, iżeś swego Pana zdradliwie 
przedał; przeto tobie męka jest naznaczona, aby twoja dusza w piekle 
gorzała. K<yrie eleison>, C<hriste eleison>, K<yrie eleison>. C<hriste 
eleison>, K<yrie eleison>.



Nokturny na Wielki Tydzień

Chryste, racz nas wysłuchać, racz nam swoję miłość dać.
Maryja, bądź miłościwa, Maryja, modl się za nami. Amen.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)282

Przez twoje święte zmartwychwstanie,
Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie;
Tyś ten dzień sam wsławił,
Żywote-ś nasz naprawił,
Śmierci-ś wiecznej nas zbawił,
Swoję-ś świętą moc zjawił.

Wesoły nam dzień nastał, 
Gdy Pan Chrystus zwyciężył, 
Trzeciego dnia zmartwychwstał;
Tego dnia wesołego,
Prośmy Krola niebieskiego,
By nasuchował od piekła gorącego;

Byśmy z grzechow powstali, 1 247
Pana Jezu Chrysta naśladowali – 
A po śmierci na wieki na wieczne z nim krolowali. A<men>.

Proza z polskim

Victimæ Paschali, Laudes immolant Christiani.
Chrystus z martwych wstał jest283,
Nam na przykład dan jest:
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem krolować. Alleluja.
Agnus redemit, oves Christus innocens Patri reconsiliavit peccatores.
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Leżał trzy dni w grobie,
Dał Bog przebić sobie
Bok, ręce, nodze284 obie
Na zbawienia tobie. Alleluja.
Mors et vita duello, conflexêre miranto: Dux vitæ mortuus regnat vivus.

Trzy Maryje poszły,  1 248
Drogie maści niosły:
Chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja.
Dic nobis Maria, quid vidisti in via sepulchrum Christi viventis, 

/et gloriam vidi resurgentis.
Gdy na drodze były,
Tak sobie mowiły:
„Jest tam kamień niemały,
A ktoż go nam odwali”. Alleluja.

Powiedz nam Maryja,
Gdzieś Pana widziała:
„Widziałam go po męce,
Trzymał chorągiew w ręce”. Alleluja.
Angelicos testes, sudarium et vestes: Surrexit Christus spes mea,

 /præcedet vos in Gallilæam.
Gdy nad grobem stały,
Rzekł im anioł biały:
„Nie lękajcie się, dziewice,
Ujźrzycie Boże lice”. Alleluja.
Credendum est magis soli Mariæ veraci quàm Iudæorum turbæ fallaci. 1 249
Jezusa szukacie,
Tu go nie znajdziecie:
Wstałci z martwych, tu go nie285, 
Tylko jego odzienie. Alleluja.

Łukasz z Kleofasem,
Oba jednym czasem
Szli do miasteczka Emaus,
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Posłałci ich Pan Jezus. Alelluja.
Scimus Christum surrexisse â mortuis.
Bądźmyż wszyscy weseli,
Jako w niebie anieli,
Czegośmy pożądali, 
Tegośmy doczekali. Alleluja.

Tu nobis Victor Rex miserere. Alleluia.

Surrexit Christus hodie, Alleluia, Alleluia.
Humano pro sola mine: Alleluia, Alleluia.
Mortem qui passus pridie, Alleluia, <Alleluia>. 1 250
Miserrimo pro homine, Alleluia, <Alleluia>.
Mulieres ad tumulum, Alleluia, <Alleluia>.
Quærentes Christum Dominum, Alleluia, <Alleluia>.
Album cernentes Angelum, Alleluia, <Alleluia>.
Annuntiantes gaudium, Alleluia, <Alleluia>.
Mulieres ô tremulæ, Alleluia, <Alleluia>.
In Galilæam pergite, Alleluia, <Alleluia>.
Discipulis hoc dicite, Alleluia, <Alleluia>.
Quod surrexit Rex gloriæ, Alleluia, <Alleluia>.
In hoc Paschali gaudio, Alleluia, <Alleluia>.
Benedicamus Domino, Alleluia, <Alleluia>.
Laudetur sancta Trinitas, Alleluia, <Alleluia>.
Deo dicamus gratias, Alleluia, <Alleluia>.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)286  1 251

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, alleluja, <alleluja>,
Uweselił swoj lud mile, alleluja, alleluja.
Ktory cierpiał dnia trzeciego, alleluja, <alleluja>,
Dla człowieka mizernego, alleluja, <alleluja>.
Niewiasty, gdy do grobu szły, alleluja, <alleluja>,
Drogie maści z sobą niosły, alleluja, <alleluja>.
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Niewiasty, co się boicie, alleluja, <alleluja>,
Do Galilejej tam idźcie, alleluja, <alleluja>.
Powiedźcież287 to zwolennikom, alleluja, <alleluja>,
Iż powstał Krol na wiek wiekow, alleluja, <alleluja>.
Tego dnia wielkonocnego alleluja, <alleluja>,
Chwal każdy Syna Bożego, alleluja, <alleluja>.
Świętą trojcę wyznawajmy, alleluja, <alleluja>,
Bogu cześć, chwałę dawajmy, alleluja, <alleluja>.

Surrexit Dominus, valete luctus: Totus concinnat orbis, Alleluia: 1 252
Ut qui nos sanguine suo redemit, illustret teneatque corda nostra Christus, 
Qui nunc tartareas fregitque diras catenas, 

/conclusosque Patres reduxis ab umbris.
Mortem morte stravit, vitamque nobis donavit, 

/et constrinxit misero manus Plutoni.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)288

D nia tego świętego wielkonocnego
Wszytko stworzenie chwal Syna Bożego – 
Ktory w Wielki Piątek za nas ucierpiał,
Chcąc, aby nas w swoim krolestwie miał.
Oto już zmartwychwstał,
Jak nam przedtym powiedział – 
Ojce święte od dawna jęte
Z mocy szatańskiey wybawił;
Dobrze o nas radził,
Swą śmiercią naszę śmierć zgładził, 
Aby nas przez swą niewinną mękę do chwały swej doprowadził – 
Aby nas po tym mizernym świecie do chwały swej przyjąć raczył. 1 253
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)289

C hrystus Pan zmartwychwstał,
Zwycięstwo otrzymał,
Bo zburzył śmierć srogą,
Swoją śmiercią drogą,
Alleluja. Kyrie elejson.

Zwalczył czarta złego,
I starł głowę jego,  
Człowieka grzesznego,
Wydarł z mocy jego,
Alleluja. Kyrie elejson.

Śmierć srodze poraził,
A moc czarta skaził, 
Żywot nasz naprawił,
Toć z łaski swej sprawił,
Alleluja. Kyrie elejson.

O Chryste, nasz Panie,
Przez twe zmartwychwstanie,
Daj nam z grzechow powstać,
Łaski twojej dostać,
Alleluja. Kyrie elejson.

A po tym kłopocie, 1 254
Daj w wiecznym żywocie 
Widzieć Ojca swego,
Boga wszechmocnego,
Alleluja. Kyrie elejson.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)290 

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Ktorego z nas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja. 

Krol niebieski k nąm zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitnął, 
Po śmierci się nam pokazał,
Alleluja.

Piekielne mocy zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad jętemi się zmiłował,
Alleluja.

Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał,
Potym im za sobą kazał,
Alleluja.

Ktorzy w otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli,
Alleluja.

Zawitaj pożądający, 1 255
Boże Ojcze wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnych mocy,
Alleluja.

Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawiciela ujźrzeli,
Ktorego z dawna żądali,
Alleluja.
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Potym swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stroże wielki strach powstał,
Alleluja.

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał,
Alleluja.

O anieli najmilejsi,
Idźcie do Panny Najświętszej,
Do Matki mojej najmilszej,
Alleluja.

Ode mnie ją pozdrawiajcie
I wesoło zaśpiewajcie:
„Krolowa291 rajska, wesel się”,
Alleluja.

Potym swą wielką światłością, 1 256
Do Matki swej przystąpiwszy,
Pocieszył ją, pozdrowiwszy,
Alleluja.

Napełniona bądź słodkości, 
Matko moja i radości,
Do onej wielki żałości,
Alleluja.

Witajże Jezu najsłodszy,
Synaczku moj najmilejszy,
Pocieszenie wszelkiej duszy,
Alleluja.
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Jestem już bardzo wesoła,
Gdym cię żywego ujźrzała,
Jakobym się narodziła,
Alleluja.

Łaskawie z nim rozmawiała,
Usta jego całowała,
W radości się z nim rozstała,
Alleluja.

Przez twe Chryste zmartwychwstanie,
Daj nam grzechow odpuszczenie,
Z tobą wieczne krolowanie, Amen.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)292 

Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita:
Imple superna gratia, Quæ tu creasti pectora.
Qui Paracletus diceris, Donum Dei Altissimi,
Fons vivus, ignis charitas, Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, Dextræ Dei tu digitus:
Tu rite promissum Patris: Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus:
Infirma nostri corporis, Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius, Pacem que dones protinus:
Ductore sic te prævio, Vitemus omne noxium.
Da gaudiorum præmia, Da gratiam munera
Dissolventis vincula, Adstringe pacis fædera. 1 258
Per te sciamus da Patrem, Noscamus atque Filium.
Te utriusque Spiritum, Credamus omni tempore.
Gloria Patri Domino, Natoque, qui à mortuis
Surrexit, ac Paracleto, In sæculorum sæcula, A<men>.

(brak tytulu tej pieśni w starodruku Kancjonalu)293

D uchu Święty, Stworzycielu,
Serc ludzkich Nawiedzicielu,
Racz swoją łaską napełnić
Serca, ktoreś raczył sprawić.

Tyś sam nasz jest pocieszyciel,
Darow Boskich nadarzyciel,
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Studnią żywą, ogień, miłość 
I wszytka niebieska radość.

Siedmiorakie dary dawasz,
Ręką Bożą Ty sam władasz,
Co nam był Ociec294 obiecał,
Toś ty sam miłościwie dał.

Oświeć nasze ciemności, 1 259
A w serca nam wlej miłości,
Racz umocnić nasze ciało,
Albowiem bardzo struchlało.

Odpądź295, co jest złośliwego,
Nabaw pokoju twojego – 
A sam racz chodzić przed nami,
Bowiem pobłądzięmy sami.

Daj nam wesołą zapłatę,
Byśmy mieli każdą cnotę: 
Racz dać zgodę, miłowanie,
Oddal przeciwne gadanie.

Ukaż drogę Ojca poznać296
I Syna jego miłować,
Ciebie też Ducha Świętego,
Wierzyć z nim Boga jednego.

Bądź chwała Ojcu żywemu,
Z Synem Duchowi Świętemu,
Aby nam Syn przezeń posłał, 1 260
Jako był przedtym powiedział. Amen.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)297

Spiritus Sancti gratiâ,
Apostolorum pectora,
Replevit Christi gratiâ,
Donans linguarum genera.
Dicens eis: accipite,
Spiritum Sanctum hodie:
Qui vos decebit omnia,
Futura, et præsentia.
Misit per mundi machinam,
Fari verbi potentiam,
Ut prædicarent variis,
Linguis omni creaturæ.
Dicens eis cum sleteritis
Coram mundi Principibus,
Nolite præmeditari,
Quid quomodo luquamini.
Dabit vobis illa hora,
Honor, virtus et sapientia.
Que replet desideria,
Sua Virtute Divina.
Ergo cum tripudio,
Benedicamus Domino,
Laudetur sancta Trinitas, 
Deo dicamus gratias.

 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)298 1 261

Pan Chrystus dnia świątecznego
Objawił Ducha Świętego, 
Gdy na swoje zwolenniki,
Spuścił ogniste języki.
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Byli wszyscy napełnieni,
Duchem Świętym obdarzeni, 
Że w ten czas z nich każdy kazał,
Jak im Duch Święty rozkazał.

Rzekł im: „Będziecie wodzeni,
Przed krole, książęta, pany, 
A wszakże się nie starajcie,
Jako odpowiedać macie.

Na ten czas wam będzie dano
I od Ojca poruczono, 
Jako i co macie mowić,
Także jak co macie czynić.

(brak tytułu pieśni w starodruku Kancjonału)299 

Prośmyż dzisia Świętego Ducha,
Byśmy byli prawej wiary,
Jako na to przysłuszna – 
Aby był Pan Bog przy tej chwili,
Gdy się dusza z ciałem rozdzieli,
Tako Boże daj.
O Maryja, cna Dziewica, 1 262 
Porodziłaś Krolewica, 
Niebieskiego Dziedzica – 
A porodziłaś go przez boleści,
Zbaw nas, Panno, smutku i żałości,
Bądź pozdrowiona.

Święty Janie Ewangelista300,
Proś za nami Pana Jezu Chrysta,
Panny Maryjej Syna – 
Aby nasza dusza była czysta,
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Kiedy pojdzie przed sąd Jezu Chrysta,
Syna Bożego.

Święta Anno Samotrzecia,
Racz wysłuchać k tobie wołającego,
Każdego człowieka – 
Abyś nasze grzechy odprosiła,
Czasu śmierci przy nas była,
Za nami się modliła.
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(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)301

Twoja częś<ć>302, chwała, nasz wieczny Panie.
Na wieczne czasy niech nie ustanie.
Tobie dziś dajem z wojskiem tych ludzi
Pokłon i pienie, my twoi słudzy.
Dziękując wielce twej wielmożności
Za ten dar zacny twej wszechmocności,
Żeś się darował nam nic niegodnym
W tym sakramencie nam tu przytomnym.
Raczyłeś zostać w takiej Osobie,
Dla nas grzesznikow, nie folgując sobie.
Ciało twe święte, co krzyżowali, 1 264
I krew najświętszą, ktorą przelali.
Przyszedszy303 na świat, Pan wiecznej chwały,
Użyłeś wiele nędze niemały.
Dałeś się potym z wielkiej miłości
Na męki srogie bez twej304 litości.
Wstępując zasię do chwały wiecznej,
Zostawiłeś nam ten to dar zacny.
Na to my patrząc w tym sakramencie,
Z pociechą wielką serce nam roście305.
Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,
Przed twą światłością nisko padamy.

 Iubilus Sancti Bernardi306 1 265

Iesus dulcis memoria,
Dans vera cordis gaudia:
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Et super mel et omnia, 
Eius dulcis præsentia.
Nil canitur suavius,
Auditur nil iucundius:
Nil cogitatur dulcius,
Quam Iesus Dei Filius.
Iesu spes pænitentibus,
Quam pius es patentibus:
Quam bonus te quærentibus,
Sed quid invenientibus.
Iezu dulcedo cordium,
Fons vivus, lumen mentium,
Excedens omne gaudium,
Et omne desiderium.
Nec lingua valet dicere,
Nec litera exprimere,
Expertus potest credere,
Quid sit Iesum diligere.
Iesum quæram in lectulo,
Clauso cordis cubiculo:
Privatim et in publico,
Quæram amore sedulo.
Cum Maria diluculo,
Iesum quæram in tumulo:
Clamore cordis querulo,
Mente quæram, non oculo.
Tumbam profundam fletibus, 1 266
Locum reples gemitibus:
Iesu provolvar pedibus,
Strictis hærens amplexibus.
Iesu Rex admirabilis,
Et triumphator nobilis:
Dulcedo inefabilis,
Totus desiderabilis.
Mane nobiscum Domine,
Et nos illustra lumine,
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Pulsa mentis caligine
Mundum replens dulcedine.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)307

Jezu słodkie pamiętanie,
Serca prawdziwe kochanie – 
Nad miod, nad wszelkie mniemanie
Słodsze z tobą obcowanie.

Nic wyśpiewać wdzięczniejszego, 
Nic usłyszeć weselszego – 
Nic nie pomyślić słodszego
Nad Cię, Jezusa miłego.

Nadziejo pokutującym,
Jako-ś łaskawy proszącym, 
A co więcej – najdującym,
Dobry – ciebie szukającym.

Ni język może wymowić, 1 267
Ani litera wysławić – 
Świadomy może to zeznać,
Co to jest ciebie miłować.

Jezu, bądź moją ochłodą,
Ktory być masz i nadgrodą – 
Niechaj moja chwała w tobie
Przebywa na wieki w sobie.

Jezu słodkości serdeczna,
Źrzodło prawdy, jasność wieczna – 
Przechodzisz wesele wszelkie,
Toż i pożądanie wielkie.
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Z Maryją rano wzdychając, 
Jezusa, Ciebie szukając – 
Z serca będą głosem wołać,
Duszą, a nie okiem szukać.

Grob obleję łzami, łkaniem,
Miejsca napełnię wzdychaniem – 
Jezu mój, do twych nog padnę,
Obłapiając, nie odpadnę. 

Jezusa, Ciebie szukając, 1 268
Płacząc, usta przytulając – 
Będę żebrał odpuszczenia,
Łaski i dusze zbawienia.

Miłość twoja jest najsłodsza,
A prawdziwie najwdzięczniejsza – 
Jako pobożnym smakuje, 
Rozum wysławić nie umie. Amen. 

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)308

A ve verum Corpus natum,
Ex Maria Virgine, 
Vere passum immolatum,
In Cruce pro homine, 
Cuius latus perforatum,
Unda fluxit et sanguine, 
Nobis prægustatum,
Mortis in examine: 
O clemens, ô pie, ô dulcis Iesu Fili MarIæ, 
Miserere, nostri.
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(brak tytułu pieśni w starodruku Kancjonału)309

Witaj, Ciało przenajświętsze,
Z Panny czystej narodzone,
Które na śmierć jest wydane
I na Krzyżu umęczone,
Ktorego bok przebodziony,
Krwią najświętszą opłyniony;
Raczysz nam być na pomocy, 1 269
Byśmy uszli ciemnej nocy – 
O Panie, o Boże, o Jezu słodki, Synu Panny Maryjej,
Zmiłuj się nad nami!

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)310 

Każde stworzenie śpiewaj,
A dziś zawołaj: „Jezu, Jezu, Jezu, 
Panie łaskawy, Boże prawy!
K tobie wołamy, 
Zmiłuj się nad nami,
Swemi sługami.

Acz czegośmy niegodni
I łaski pewni, Jezu, Jezu, Jezu! 
Jeśli nas, swoje stworzenie, wzgardzisz, 

W nędzy nas opuścisz, 
Za grzechy nasze gniew srogi wypuścisz?

Do kogo się uciekamy 
I dokąd pojdziemy, Jezu, Jezu?
Niech łaskę twą znamy na ziemi, 1 270
A po tym mizernym świecie 
Krolować z Tobą y z Twymi świętymi.



Kancyjonał pieśni nabożnych

214

Zmiłuj się nad nami, Jezu Chryste,
Prosimy, Jezu, Jezu, Jezu! 
Raczże nam dać upamiętanie
I z grzechów powstanie, 
A po tym z tobą wieczne krolowanie. Amen.

(brak tytulu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

D o ciebie, Panie, pokornie wołamy,
Łzy wylewając, serdecznie wzdychamy:

Racz na nas wejźrzeć z nieba wysokiego,
A racz pocieszyć człowieka grzesznego.

Ktoregoś, Panie, zbytnie umiłował
I krwie najświętszej przelać nie litował;
Acz miecz twoj srogi bardzo się rozszerzył,
By złości nasze swą srogością zburzył.

Lecz nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy, 1 271
Jednakże, Panie, ku tobie wołamy – 
Byś naszych złości łaskawie przebaczył,
A gniew twoj srogi pohamować raczył.

Użycz łaski twej ku upamiętaniu,
Daj serce prawe ku swemu wzywaniu – 
Abyśmy zawsze w pobożności żyli,
Ciebie z świętymi na wieki chwalili. Amen.

Hymnus Ecclesiæ

Pange lingua gloriosi
Corporis misterium,
Sanguinisque pretiosi,
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Quem in mundi pretium,
Fructus ventris generosi,
Rex essudit gentium.
Nobis natus, nobis datus 
Ex intacta Virgine.
Et in mundo conversatus, 1 272
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus,
Miro clausit ordine.
In supremæ nocte cœnæ,
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene, 
Cibis in legalibus, 
Cibum turbæ duodenæ,
Se dat suis manibus.
Verbum caro Panem verum 
Verbo carnem etficir,
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmadum cor sincerum
Sola fides sufficit.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiqum documentum
Novo cedat ritui.
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, genitoque,
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benediction,
Procedenti ab utroque,
Compar sit laudatio, Am<en>.
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 Po polsku 1 273

Sław języku chwalebnego
Ciała skryte świątości311 – 
Wspomniej drogą krew do tego,
Okup ludzkiej krewkości,
Co z żywota owoc cnego312
Wylał Krol wszytkich włości.

Nam zrodzony, nam wydany,
Z Panny Niepokalanej – 
I na świecie dobrze znany
Po nauce rozsianej,
Wszytek żywot bez nagany
W sprawie zamknął zdumianej.

Więc wieczerzał Pan ostatnie,
Siedząc wespoł z uczniami,
Wypełniwszy dość dostatnie 
Zakon i z obrzędami.
Apostołom dawał płatnie
Siebie swemi rękami.

Słowo, będąc chleb prawdziwy,
Słowem Ciało swe czyni – 
Z wina krwie jest napoj żywy, 1 274
Choć tu rozum zmysł wini,
Kto jest w sercu nie wątpliwy,
Dość mu wiara uczyni.

Przed tak wie<l>kim Sakramentem
Upadajmy na twarzy313 – 
Niech ustąpią z Testamentem
Nowym sprawom już starzy 
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Wiara będzie suplementem,
Co się zmysłom nie zdarzy.

Ociec z Synem niech to sprawi,
By mu dzięka zabrzmiała – 
Niech Duch Święty błogosławi,
By się Jego moc stała;
Niech nas nasza wiara stawi,
Gdzie jest wieczna cześć, chwała. Amen.
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Psalm I. Beatus vir qui non abiit 314

Szczęśliwy, który nie był miedzy315 złemi w radzie,
Ani stop swoich torem grzesznych ludzi kladzi<e>,
Ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają,
Co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają.

Aleć to jego umysł i jego staranie,
Aby na wszytkim pełnił Pańskie przykazanie.
Dzień li po niebie wiedzie, noc li swoje konie,
On ustawicznie w Pańskim rozmyśla zakonie.

Taki podobien będzie drzewu porzecznemu, 1 276
Ktore co rok przynosi owoc Panu swemu – 
Liścia nigdy nie tracąc, choć zła chwila przyjdzie,
Temu wszytko, co pocznie, na dobre wynidzie316.

Ale źli, którzy Boga ni wstydu nie znają.
Tego szczęścia, tej nigdy zapłaty nie mają – 
Rowni plewom, ktore się walają po ziemi,
A wiatry potym, gdzie chcą, wszędzie wieją nimi.

Dla tego przed sądem być muszą pohańbieni 
Ani w liczbie z dobrymi będą policzeni – 
 Pan bowiem sprawiedliwych na wszelki czas broni,
A przewrotne złe ludzie licha pomsta goni.
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Psalm IV. Cum invocarem exaudivit

Wzywam cię, Boże, świadku mojej niewinności,
Ktoryś mię zwykł wywodzić zawżdy z mych trudno<ści – 
Chciej się teraz nade mną troskliwym zmiłować, 1 277
A moje smutne prośby łaskawie przyjmować.

A wy, o nieżyczliwi i zapamiętali,
Długoż się na mą sławę będziecie targali? 
Długoż rzeczy znikomych naśladować chcecie, 
A lada wiatru, głupi, chwytać się będziecie?

Raczcie wiedzieć: kogo Pan sobie ulubuje,
Tego w żadnej potrzebie już nie odstępuje;
Nie odstąpi mię moj Pan nigdy z łaski swojej,
Dawał miejsce i dawa, i da prośbie mojej.

Radzę tedy, żebyście przed oczami mieli
Pańską bojaźń, a gniewać więcej go nie chcieli – 
Co noc to rozbierajcie dnia przeszłego sprawy:
„To-m przystojnie uczynił, to-m Bogu nieprawy”.

Więc nie baranem ani go wołem błagajcie, 1 278
Ale przedeń sumnienie czyste przynaszajcie.
Co gdy będzie, już tego pewni być możecie,
Że się na swych nadziejach nic nie zawiedziecie.

Mowią drudzy: „Dobrego mienia nam potrzeba,
O Panie, ty chciej tylko swoim okiem z nieba
Na mnie pojźreć grzesznego: to są osiadłości,
To skarby, to pociechy, to moje radości.

Insi317 niechaj szpiklerze nawiezione mają,
Niechaj wszytkie piwnice winem zastawiają – 
Ja w nadzieję łaski twej będę spał beśpiecznie,
Bo mnie ty sam, moj Panie , opatrujesz wiecznie. 
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Psalm VI. Domine ne in furare tuo

C zasu gniewu i czasu twej zapalczywości 
Nie racz mię, Panie, karać z moich wszeteczności,
Ale się raczej zmiłuj nade mną strapionym, 1 279
A ulżej nieco bolu kościom udręczonym.
Ciałem i duszą stękam, ledwie iżem żywy,
Dokąd mnie chcesz zapomnieć, Ojcze dobrotliwy.
Odmień umysł, a wejźrzej na moje ciężkości,
Nawroć dusze od progu ostatniej cięmności.
Bo po śmierci kto na cię wspomni i kto w grobie,
Położony, będzie mogł czynić dzięki tobie?
Jużem ustał, wzdychając do ciebie, moj Boże,
Na każdą noc umyję łzami swoje łoże.
Pościel płaczem napoję, płaczem wypłynęły
Oczy, a krzywdy ludzkie siłę mi odjęły:
Odstąpcie precz ode mnie, ktorzy źle czynicie,
Odstąpcie, upadkiem się mym nie nacieszycie.
Bo Pan głos płaczu mego przyjął w uszy swoje 1 280
I łaskawie wysłuchał smutne prośby moje.
A ludzie nieżyczliwi zapalać się muszą,
Widząc na oko, że się prożno o mnie kuszą.

Psalm XXI318. Salvum me fac Domine

Z achowaj mię, o sprawco, niebieskiego domu,
Niemasz319 prawdy na ziemi, wierzyć niemasz komu.
Nie usłyszysz nic prawdy, usta-ć pochlebiają,
A w chytrym sercu jadu śmiertelnego tają.

Bodaj źle zginął każdy człowiek nieprawdziwy320,
Każdy pochlebca chytry i każdy chełpliwy,
Mowa bowiem z ust naszych: dobrze się mieć mamy, 
Każdy w swej gębie wolen – my Pana nie znamy321.
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A Pan zaś, ludzi grzesznych słysząc narzekanie, 1 281
Ich płacz nieutulony i ciężkie wzdychanie:
„Powstanę ja (powiada) na ratunek smutnych,
A wyrwę je z niewoli tyranow okrutnych”.

Pańskie słowa są czyste i prożne przygany,
Pańskie słowa – brak szczery siedmkroć przelewany322.
Panie, ty nas zachowaj od ludzi zdradliwych,
Złych kędy pełno zewsząd – jest władza złośliwych323.

Psalm XIX. Cæli enarrant gloriam Dei

Głupia mądrość, rozumie szalony,
Gdyś na umyśle tak jest zaślepiony – 
Że Boga nie znasz swym cielesnym okiem,
Pojźrzej przynamniej324 po niebie szerokim.

Jest kto krom Boga, o kim byś rozumiał,
Żeby aby325 mogł, albo więcej umiał– 
Ten sklep zawiesił326 nieustanowiony, 1 282
Złotemi zewsząd gwiazdami upstrzony327?

Dzień ustawicznie nocy naśladując,
Noc także dniowi wzajem ustępując – 
Opatrzność Pańską jawnie wyznawają,
Toż i porządne niebo powiadają.

Nie ludzkim głosem, ktory nie jest taki,
Aby go człowiek mogł słyszeć wszelaki – 
Lecz sprawą swoją, duchem jednostajnym,
Ktory wszytkiemu światu nie jest tajnym.

Skąd wdzięczne światło na wszytek świat daje
Ogień słoneczny, ktory kiedy wstaje – 

G
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Jako z łożnice nowy oblubieniec,
Niosąc na głowie świętny złoty wieniec.

A gdy w bieg pojźrzysz jego przyrodzony, 1 283
Nie jest tak olbrzym prędki, niewściągniony – 
Kiedy do kresu przed wszytkiemi bieży,
Gdzie zwycięzcy dar obiecany leży.

Od wschodu granic wynika ku biegu,
A zostawa się na zachodnim brzeg – 
Jako świat wielki niemasz miejsca tego,
Gdzie by się schronił przed promieniem jego. 

Ale porządek jego i ozdoba rzeczy
Nie tak za sobą ciągną wzrok człowieczy –
Jako pobożny zakon Pański snadnie
Dusze nawraca i myślami władnie.

Jego świadectwa prożne obłudności,
Dziateczkom małym dodają mądrości – 
Serce wesołe, jego Pańskie zdanie 1 284
Rozświeca oczy jasne przykazanie.

Święta rzecz bojaźń Pańska, poki świata,
Nie uszczerbią jej zazdrościwe lata – 
Wyroki Pańskie wszytkie są prawdziwe,
Wszytkie stateczne, wszytkie sprawiedliwe.

Miod nie tak słodki, złoto w takiej cenie
I perły nie są i drogie kamienie – 
Z nich wolą twoję sługa twoj poznawa,
Pewien nagrody, gdy przy niej zostawa. 

Kto grzechow swoich liczbę wiedzieć może?
Z tajemnej zmazy oczyść mnie, moj Boże – 
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Pozbaw mnie pychy, tak oczyszczon będę,
Z grzechu ze wszech najbrzydszego zbędę.

Daj Boże, aby z ust moich śpiewanie 1 285
Nabożne z serca rozpamiętywanie – 
Ku myśli-ć było, o Pocieszycielu
I twierdzo moja, o moj Zbawicielu!

Psalm XXII. Deus meus, Deus meus

B  oże, czemuś mię, czemuś mię, moj wieczny
Boże, opuścił w moj czas ostateczny? 
Zwątpiony moj czas, żywot opłakany,
Bo nie mam się czego jąć, ja, człowiek strapiony.

Cały dzień wołam, Boże moj, do ciebie, 
A ty moich prośb nie chcesz przyjąć k sobie; 
Całą noc woła<m>, lecz wołanie moje 
Nieprzejednane mija ucho twoje. 

Ale, o Panie, Panie dobrotliwy, 
Tyś moj mieszkaniec i stroż niewątpliwy 
Miasta świętego, skąd na wszytkie strony  1 286
Brzmi głos twej świętej chwały, niezastanowiony.

Przodkowie nasi tobą się szczycili, 
A zawżdy przez cię wspomożeni byli – 
K tobie wołali, a są wysłuchani, 
W tobie ufali, a nie zasromani.

Ale ja com jest, com jest, przebog żywy!?
Robak, nie człowiek, robak nieszczęśliwy – 
Śmiech tylko ludzki, wzgarda ostateczna 
Podłego gminu i przygana wieczna.
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Kto potka, każdy się ze mnie naśmieje, 
Nos marszczy, gębą krzywi, głową chwieje – 
„Bogu ten ufa, niechże go ratuje! 
Niech go wyzwoli, kiedy go miłuje”.

Tyś mię z żywota wywiodł Matki mojej,
Jeszczem u piersi ufał w łasce twojej –  1 287
Jeszczem w pieluszkach garnął się ku tobie 
I obrałem cię wiecznym Bogiem sobie.

Niechciejże mnie też w ostatniej potrzebie, 
Moj wieczny Panie, odrzucać od siebie – 
Śmierć przed oczyma i nieznośne męki,
A niemasz, kto by za mną podniosł ręki.

Wilcy mnie zewsząd srodzy obtoczyli, 
Zewsząd mnie wilcy zawarli otyli328, 
Paszcz<e>ki na mnie rozdarli straszliwe, 
Jako lew srogi zwierzę łupiąc żywe.

Rozpłynąłem się jako woda prawie,
Kość nie została żadna w swoim stawie, 
Jako wosk płynie, kiedy słońce grzeje, 
Tak moje serce w tęsknicy niszczeje.

Moc moja wszytka i siła wrodzona
Wyschła tak jako skorupa spalona,  1 288
Na poły zmartwiał język upragniony,
Grob swoj przed sobą widzę otworzony.

Zaskoczyła mnie wściekłych psow gromada, 
Oblegnęła mię niecnotliwych rada, 
Przebili ręce, nogi me przebili,
Wszytkie me kości przez skorę zliczyli.
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Myśl nacieszywszy, pasą oczy swoje, 
Na niesłychane patrząc męki moje – 
Podzielili się mojemi szatami, 
O suknią moję miotali losami.

Ty mię, moj Panie, nie racz odstępować, 
Tyś moja siła, ty mnie chciej ratować – 

Szabli okrutnej, psom wściekłym, lwom srogiem 
Obroń mię bystrym zwierzom jednorogiem.

A ja twe imię braci swej objawię, 
W pojśrzodku zboru chwałę twą rozsławię – 
Wy, ktorzy Panu w bojaźni służycie
I Jakobowym domem się szczycicie,

Czyńcie cześć Panu, jego moc wyznajcie,  1 292 [289]329
Jego w swych sercach bojaźń zachowajcie, 
Bo ten nie wzgardził prośbą ubogiego 
Ani przede mną krył oblicza swego.

Usłyszał płacz mój, gdym ratunku prosił, 
Przeto go będę na wszytek świat głosił; 
Przed jego zborem, przed jego świętymi, 
Uiszczę mu się obiadami swymi.

Będą jeść ludzie głodem umorzeni, 
Ale i będą hojnie nasyceni; 
Dadzą cześć Panu, ktorzy go szukają, 
Ich serca w cale wieczny wiek przetrwają. 

Świat się obaczy jako ziemia wielka, 
Poda się Panu w moc kraina wszelka – 
Wszytkie narody przed nim będą padać, 
Pańska jest zwierzchność, ten ma światem władać.
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Bogacze ziemscy za stoł jego siędą  1 293
I dobrowolnie hołdować mu będą – 
Owo ktokolwiek winien ciało w ziemię, 
Da Panu chwałę, potym jego plemię.

I tak do końca poki świata stawać, 
Będą to sobie przez ręce podawać330 – 
Będą ci zawżdy, ktorzy w każdym wieku 
Chęć opowiedzą Pańską ku człowieku.

Psalm XIII. Usquequo Domine

D okąd mię chcesz zapomnieć, dokąd świętą twoję 
Twarz kryć będziesz przede mną, dokąd duszę mo<ję> 
Frasunki trapić będą, Ojcze dobrotliwy, 
Dokąd mię deptać będzie człowiek zazdrościwy?

Dosyci-em znał do tych miast uszy twe zamknione,
Dosyci-em znał i nazbyt oczy odwrocone,
Chciej na mię teraz wejźrzeć, chciej uprzejmie moje 1 294
Prośby, o wieczny Panie, przyjąć w uszy swoje.

Oświeć moje ciemności swym nie ogarnionym 
Światłem, abym nie zasnął snem nie przebudzonym;
Niechajże <ze> mnie nie ma nieprzyjaciel chluby,
Aby<m> miał rzec, żem go starł i przywiodł do zguby.

Upad moj – wielka rozkosz przeciwnikom moim,
Ale ja ufam, Panie, w miłosierdziu twoim,
Że ty mnie nie opuścisz, a ja w głośne strony331
Będę twe imię sławił, Boże niezmierzony.
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Psalm XXX. Exaltabo te Domine.

B ędę cię wielbił, moj Panie,
Poki mnie na świecie stanie – 
Boś mnie w przygodzie ratował
I śmiechow ludzkich zachował.

Panie, wołałem ku tobie, 1 295
A tyś mnie wsparł w mej chorobie – 
Dodałeś mi swej pomocy,
Żem nie uznał ciemnej nocy.

Zborze Pański, śpiewaj swemu
Obrońcy najpewniejszemu – 
Uczyń cześć powinną z chęci 
Jego najświętszej pamięci.

Gniew jego nie trwalszy piany,
A łaski wiek nieprzebrany – 
Kogo wieczor zafrasuje, 
Tego rano umiełuje.

Mnie po prawdzie szczęście było, 
Tak dalece mną złudziło – 
Żem śmiał rzec „w tej chlubie stoję”, 
Że się odmiany nie boję.

Łaska twoja, Panie, była, 
Tak mocno mnie utwierdziła – 
Ale skoroś twarz odwrocił, 
Wnet-eś moję hardość skrocił.

Cożem ja miał począć sobie, 1 296
Jedno głos podnieść ku tobie – 
Co za korzyść, mocny Boże,
Z mego zginienia być może?
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Zalić proch cześć będzie dawał
Albo twą dobroć wyznawał – 
O Panie, racz się zmiłować,
A mnie grzesznego ratować.

Użyłeś zwykłej litości,
Obrociłeś płacz w radości – 
Zdjąłeś ze mnie wor żałobny, 
A włożyłeś płaszcz ozdobny.

Przeto cię wesoło wszędzie
Lutnia moja wielbić będzie – 
Chwała twoja, wieczny Panie,
W uściech332 moich nie ustanie.

Psalm XXVII. Beati quorum remisse sunt

Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono
I w niepamięci złości ponurzono – 
Szczęśliwy ten, komu Pan nie przyczynił wady 1 297
Ani się także żadnej w nim domacał zdrady.

Dotądem taił swoich nieprawości,
Ledwiem mogł znosić swe mizerne kości – 
A niewidome sumnienia szczypanie 
Budziło we mnie jawne narzekanie.

Dzień li po niebie świecił, noc li wstała,
Twoja mię ręka ciężka dolegała: 
Gorzałem w ogniu – ledwo tak goreją 
Słoneczne koła, kiedy Lwa mijają.

Wołałem tedy, Boże litościwy,
Swoj grzech objawić przed tobą brzydliwy – 
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Nie chciałem dalej przykrywać swych złości,
A tyś odpuścił moje wszeteczności.

Przeto gdy człowiek cokolwiek do siebie, 1 298
Takiego baczy, ten niech prosi ciebie,
By dobrze morze ziemię zalać chciało,
Za twą pomocą on zostanie cało.

Ty mię w przygodach moich bronić raczysz,
Ty w utrapieniu ciężkim mnie przebaczysz,
Ty w uściech moich wzbudzisz – piekne pienie,
Jako gdy człowiek czuje wyzwolenie.

Te były ku mnie, Boże moj łaskawy,
Twe słowa: „Dam ja tobie rozum prawy,
Pokażę-ć drogę, ktorej się masz trzymać,
A oka swego nie chcę z ciebie zdejmać.

Nie bądźcież tedy tym, co jest koń, ani 
Tym, co muł, bo ci są w rozum obrani – 
I potrzebuja munsztuku i wodze, 1 299
Aby je człowiek miał po woli w drodze.

Siła jest biczow na grzesznika, ale
Pobożny człowiek zaw<ż>dy będzie w cale – 
Przeto w nadzieję Pańską używajcie,
Wesela dobrzy, a Panu śpiewajcie”.

Psalm XXXV. Benedicam Dominum

B ędę ja zawsze wielbił imię Boga mego,
Z ust moich nie wynidzie nigdy chwała jego,
Panem się cieszyć będzie jedynaczka333 moja,
Że ją wziął Pan w obronę do swego pokoja.
Co słysząc, sprawiedliwi będą się radować – 
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A za jego dobroci będą mu dziękować.
Ozwał mi się Pan zaraz, gdym krzyknął do niego, 1 [300]
I uspokoił trwogi wszytkie serca mego.
O jakoż jest wesołe oblicze twe, Panie,
Na ktorego Pan wejźrzy, wnet się czerstwym stanie.
Tam ubogi zawołał, a Pan z nieba swego 
Usłyszał i wyrwał go z ręki trapiącego,
Anioł jego za każdym sprawiedliwym chodzi
I z niebeśpieczeństwa go każdego wywodzi,
Szkostujcież334 wszyscy ludzie, jako to Pan dobry,
A jako w miłosierdziu swoim bardzo szczodry,
O szczęśliwyż to człowiek, ktory swe ufanie
Położył w tak swobodnym i łaskawym Panie.
Bojcież się wszyscy Pana służebnicy jego,
Bo nie uczuje głodu dom sprawiedliwego.
Lwięta będą po lesie od głodu ryczały, 1 301
Ale Pan sługom swoim da dostatek cały.
Słuchajcież mnie dziateczki, a ja was nauczę
I Pańskiej was bojaźni krociuchno wyćwiczę.
Kto chce mieć długi żywot, widzieć dobre lata,
A pobożnie zażywać pragnie tego świata – 
Hamuj język ode złej a wszetecznej mowy,
A nie obchodź się z nikim obłudnęmi słowy.
Przestań złego, czyń dobrze, a szukaj pokoja335,
A tak będzie pływała w dobrach dusza twoja.
Oczy Pańskie patrzają na sprawiedliwego,
Uszy Pańskie słuchają głosu pobożnego.
Ale niepobożnego Pan z grontu wywroci 
I wniwecz wszytkę jego pamiątkę obroci.
Sprawiedliwy zawoła, a Pan słyszy z nieba 1 302
I wszędzie przy nim stanie, gdy będzie potrzeba.
Bliskim Pan336 wszytkim ludziom ducha pokornego
I kocha się w człowieku serca skruszonego.
Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego,
Ale go Pan wybawia zawsze ze wszytkiego, 
Strzegąc, aby najmniejsza ze wszech jego kości
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Nie była obrażona – ma go w opatrzności.
Zabije złość grześnika i poginą wszyscy,
Ktorzy sprawiedliwego mieli w nienawiści.
Ale Pan swoich wiernych sług zdrowie okupi
I wyzwoli ich mocno od niezbożnej kupy.
A oni, wybawieni, uczczą Pana swego,
Zawsze wielbiąc i sławiąc święte imię jego.

 Psalm XLII. Quemadmodum desiderat 1 303

Jako na puszczy prędkiemy psy szczwana, 
Strumienia szuka łani zmordowana – 
Tak, mocny Boże, moja dusza licha

Do ciebie wzdycha.

Ciebie żywego, wieczny Boże, zdroja 
Upracowana pragnie dusza moja – 
Przyjdzie wżdy ten czas, że ja swą osobą 
Stanę przed tobą.

Łzy moje karmią, potrawy – płacz wieczny, 
Kiedy mnie co raz spyta lud wszeteczny: 
„Gdzie teraz on, twoj nędznik wygnany,
Bog zawołany?”

Co człowiek słysząc, umiera na poły, 
Pomniąc na on krzyk ludzi swych wesoły – 
Ktore prowadzić zwykł był aż do wieka
Nędznego człeka.

Czemu się smucisz, duszo moja, czemu 
Omdlewasz? Panu ty ufaj, ktoremu  1 304
Jeszcze ja będę z radością dziękował, 
Że mnie zachował.
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Niech się, jako chce, trwoży dusza moja, 
Wieczna jest, Panie, we mnie pamięć twoja – 
Czego i Jordan, i hermońskie skały
Będą słuchały.

Na huk swych progow, wszech przepaści siły 
Jedna za drugą nurty swe złożyły – 
Wszytkie twe szumy i wszytkie twe wały
We mnię337 uderzały.

Ale dzień idzie, kiedy Pan nade mną, 
Litość pokaże, a ja pieśń przyjemną 
I w pośrzod nocy zaśpiewam swojemu
Obrońcy memu.

A teraz rzekę, czemuś mię, moj wieczny 
Boże, zapomniał – kiedy mnie wszeteczny 
Człowiek frasuje338, a serce troskliwe
Już ledwie żywe.

W jedne mię prawie kęsy rozbierają,  1 305
Kiedy mnie co raz źli ludzie pytają: 
„Gdzie teraz on twój, nędzniku wygnany, 
Bog zawołany”.

Czemu się smucisz, duszo moja, czemu 
Omdlewasz? Panu ty ufaj, ktoremu 
Jeszcze ja będę z radością dziękował,
Że mnie zachował.

Psalm XLII. Iudica me Deus

Niewinność, Panie, moję
Przyjmij w obronę swoję – 
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Przeciw potwarzy lżywej 
I powieści fałszywej.

Chciej się przy mnie zostawić,
Mnie z srogich rąk wybawić – 
Panie, w ktorym obrona
Moja iest położona.

Czemu mnie troskliwego,
Pchasz od oblicza swego,
Czemu, chodząc, narzekam, 1 306
Nieprzyjacioł się lękam.

Niech z twej pomocy, Panie,
Światło prawdziwe wstanie, 
Za ktorym i ja pojdę
I tych wysokich dojdę.

Pałacow twoich, Panie,
Gdzie ty masz przebywanie – 
Tam do ołtarza świętego
Pojdę do Pana mego.

U Pana me kochanie,
Ktoremu dam wyznanie – 
Grając łagodne strony,
Że Bog nie zwyciężony.

Duchu moj, czemu mdlejesz,
Czemu we mnie truchlejesz – 
Ufaj Panu twojemu
Jako Bogu wiecznemu.

Temu ja mam dziękować, 
Że mnie raczył zachować.
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 Psalm LI. Miserere mei Deus 1 307

B oże w miłosierdziu swoim nieprzebrany, 
Do twych nog upadam, ja, człowiek stroskany.
Zmiłuj się nade mną, zetrzej moje złości,
Omyj mię i oczyść mię z moich wszeteczności.

Znam swoj grzech do siebie, a widzę go prawie
I tobie nie tajny, ale ty łaskawie
Racz się ze mną obejść, abyś w słowiech339 twoich
Zawżdy praw nalezion i czyst340 w sądach swoich.

Mnie jeszcze złość w matce przeklęta zastała,
Mnie jeszcze grzech w mleku matka podawała – 
O Panie, ty miłość serdeczną miłujesz
I skarb swej miłości takim pokazujesz.

Pokrop mię hizopem, a oczyszczon będę. 1 308
Omyj mię, a nad śnieg jasności nabędę;
Ześlij mi poselstwa wesołe, a kości 
Twym gniewem strapione, użyją radości.

Odwroć od mych grzechow surową twarz twoję,
A niechciej pamiętać na nieprawość moję,
Stworz we mnie, moj Panie, serce bogobojne,
A w oziębłych członkach myśli wskrześ przystojne.

Nie odrzucaj mię od swej obliczności 
Ani bierz ode mnie ducha swej mądrości – 
Przywroć dobrą myśl, przez moj grzech odjętą,
A podbij pod rozum złą żądzą przeklętą.

A ja w swym upadku przez cię podźwigniony
Będę złym na przykład jawnie wystawiony,
Aby w miłosierdziu twoim nie wątpili, 1 309 
Ale się do ciebie raczej nawrocili.
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Wybaw mię z przeklęctwa złej niepobożności,
Aby mogł język moj sławić twe litości – 
Otworz, wieczny Boże, nieme usta moje,
Ja opowiadać będę zawsze chwały twoje.

Byś ofiar pożądał, paliłbym ofiary,
Ale wiem, mało dbasz o takowe dary – 
Ofiara przyjemna Bogu: duch strapiony,
Serce uniżone, umysł ukorzony.

Bądź łaskaw na miasto swoje, wieczny Panie,
Że tym rychlej w pięknych swoich murach stanie – 
Tam przyjmiesz ofiary, cnoty, tam palone 
Na twoj ołtarz będą kłaść cielce poświęcone.

 Psalm LXXII. Non erit subiecta anima 1 310

B ogu ufaj, duszo moja,
To moj zamek, to moja zbroja – 
W nadzieję jego obrony
Nie boję się żadnej strony.

Dokąd na mnie pojedziecie,
Sami wrychle tak opadniecie, 
Jako pochylone ściany
Albo jako płot zachwiany.

Rada wasza dobrym szkodzi
I w trudności je przywodzi:
Usty przyjaźń ofiarować,
A w sercu jad szczery chować.

Że człowiek zdrowia używa,
Że o nim sława uczciwa, 
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Że duch ani sobą trwoży,
Pan to daje, dar to Boży.

W tym nadzieję pokładajcie,
Temu serca otwierajcie:
W nieszczęściu i każdey trwodze  1 311
Nasza ufność w Panie341 będzie.

Nikt nie ufaj światu temu
Ani rozumowi swemu:
Bogactwa ci twoj Bog nadał,
Strzeż, byś serca nie przekładał.

Raz Pan wyrzekł: „Ta rzecz twoja,
Władza i lutość342 jest moja – 
A jako kto zasługuje,
Takim płatcą343 mnie znajduje”. Amen.

Psalm LXV. Exaudi Deus Orationem

B oże litościwy,
W moj czas nieszczęśliwy 
Racz modlitwy moje
Przyjąć w uszy swoje.

Jestem pełen trwogi,
Ano człowiek srogi,
Na to się zasadził,
Ażeby mię zdradził.

Zbaw mię strachu tego,
Nieszczęść, rady jego,
Użycz mi pomocy,
Przeciw jego mocy.



Kancyjonał pieśni nabożnych

240

Ich język dokliwy 1 312
Tak jest przeraźliwy,
Słowa – strzały żywe
Niewinnym szkodliwe.

Temi je strzelają,
Bojaźni nie znają;
Ich schadzki, ich rada
Fałsz tylko a zdrada.

Sieci swe zdradliwe
Stawią na cnotliwe.
Mowiąc: „Dobrze patrzy,
Kto tam smak upatrzy”.

Dziwnych drog szukali,
Po dobrych deptali,
A na to zasiedli,
Wszystkiego dowiedli.

Serc ludzkich zmacali,
Myśli wyszperali,
Lecz na nie z cięciwy
Pchnie z nieba Bog żywy.

Zastrzał to śmiertelny,
A język piekielny,
Dla swojego jadu
Przyjdą do upadu.

Strach ludzi ogarnie,
Patrząc jako marnie
Giną niepobożni 
I będą ostrożni.
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Będą powiadali, 1 313
Będą uważali

Sprawy Pańskie – święci
Pewni będą chęci.
Będą się chlubili
I w radości żyli.

Psalm LXV. Te decet Hymnus Deus

Krolu na ziemi, na wysokim niebie, 
Chwała w Syjonie wdzięczna czeka ciebie – 
Tam obietnice tobie poślubione
Będą zyszczone.

Do ciebie, ktory prośbami ludzkiemi 
Nie gardzisz, przyjdą wszyscy, bo po ziemi 
Okrągłej chodzą uczestnicy wiecznych
Darów słonecznych. 

Teraz niestetyż dawne nasze złości 
Nas dolegają, ale z twej litości 
Nadzieje mamy, że nam, choć nieprawym,
Będziesz łaskawym.

Szczęśliwy, kto się upodobał tobie 
I kogoś obrał przyjacielem sobie, 1 314
Aby przebywał w domu twoim świętym
Człowiekiem wziętym.

I my twej wiecznej dobroci ufamy, 
Że w twym kościele w rychle stanąć mamy 
I użyjemy rozkoszy wiecznego 
Pałacu twego.
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Ukażesz344 łaskę i swe zmiłowanie, 
Dziwne nad ludem swoim; o ufanie
Wszech ziemskich granic i nieprzebranego
Brodu morskiego!

Ty wielewładny, gory nieźmierzone 
W ich gruncie trzymasz, Ty morze szalone 
I ludzkie brody345 krocisz, mieniąc boje
W lube pokoje.

Twych gromow srogich ludzie się lękają, 
Ktorzy w najdalszych krainach mieszkają – 
Ty uweselisz ranny świat346 pozorny
I zmierzch wieczorny.

Za twym dozorem wilgoci dostaje 1 315
Obfitej ziemi na jej urodzaje, 
Rzeki wod pełne, skąd wszystko stworzenie
Ma swe żywienie.

Ty nocną rosę na suche zagony 
Spuszczasz i wczesny deszcz nieprzepłacony, 
Ty błogosławisz nieprzeliczonemu
Płodu ziemskiemu.

Rok wszystko rodny wieniec znakomity
Niesie na głowie twoją łaską wity – 
A gdzie ty kolwiek stopę twą położysz,
Obfitość mnożysz.

Pustynie kwitną, gory się radują, 
W polach stąd mnostwo zbożem obfitują 
Niskie doliny, a pełny nadzieje 
Oracz się śmieje.
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Psalm LV. Exaudi Deus Orationem

O brońco uciśnionych, Boże litościwy, 
Usłysz modlitwy moje i głos żałośliwy – 
Nie proszę, ale wołam, tak-em jest strapiony, 1 316
Z nieprzyjaciela mego wielce zatrwożony.

Wszystkie swoje fortele na mię obrocili,
Wszystkę347 swą popędliwość na mnie wyrzucili – 
A serce we mnie taje, siła odstępuje,
Śmierć przed oczyma lata, aż mię strach zdejmuje.

I mowię czasem sobie, gdyby człowiekowi
Wolno było tak latać jako gołębiowi,
Leciałbym co najdalej między puste lasy
I tam bym swoj wiek trawił i przetrwał złe czasy.

Zamieszaj, Panie, ich rady złośliwe,
Rozdziel namowy rożne, języki kłamliwe – 
Widzę miasto w ich murach na poły zginione,
Miasto na zbytki zgodne, w myślach roztargnione.

We dnie i w nocy mury swawola obchodzi; 1 317
W rynku niesprawiedliwość i ucisk nie schodzi;
W domach siedzi wszeteczność, a zaś ulicami – 
Lichwa chodzi, ludzkiemi umoczona łzami.

By mnie był nieprzyjaciel jawny moj szacował,
By mię był ten, co mi złe myśli prześladował,
Nigdy by mi tak ciężkie jego złorzeczenie
Nie było ani jego zła chęć i trapięnie – 

Ale ty na mnie jedziesz, ktoregom ja z wiela
Obrał sobie i zawżdy miał za przyjaciela;
Oba-śwa348 swych tajemnic sobie się zwierzyła
I do Pańskiego domu w miłości chodziła.
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Bogdaj zdrajcę każdego zła śmierć nie minęła,
Bogdaj go ziemia żywo ro<z>stępna połknęła,
Ja się będę uciekał, Panie moj, do ciebie –  1 318
A ty mej niewinności dasz miejsce u siebie.

Rano będę i wieczor, i w południe prosił,
Będę swoj głos płaczliwy do nieba podnosił – 
A ty, Panie, wysłuchasz i obronisz snadnie
Choć na mię nagłe wojsko największe przypadnie.

Wysłuchasz, mąm349 nadzieję pewną, i obronisz, 
A ludzie niecnotliwe swoją pomstą zgonisz – 
Prożno się tam spodziewać kiedy obaczenia
Ludzie to niepobożni i złego sumnienia.

Rzucił się na niewinne, zapomniał umowy
Powieść jego miodowa, a umysł bojowy,

Słowa mu tak z ust płyną jako olej cichy,
Ale kto chce uważyć, są śmiertelne sztychy

Włoż na Pana swoj ciężar, a on cię ratuje, 1 319
Sprawiedliwego nigdy Pan nie odstępuje; 
Chytrego upad czeka, w puł wieku zostanie
Mężobojca – ja w tobie mam nadzieję, Panie.

Psalm LVI. Miserere mei Deus

Z miłuj się nade mną, Boże litościwy,
Bo mię prawie w ziemię wbił człowiek złośliwy;
Nic nie mąm odpoczynku, nie mąm i wytchnienia
Od jego potwarzy i jego trapienia.

Wdeptali mię w ziemię ludzie nieżyczliwi
I wojskami chodzą, ktorzy krwie mej chciwi;
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Ale kiedykolwiek strach mię taki zdejmie,
W tobie ja, Panie moj, ufam uprzejmie.

Pańskie słowa u mnie są w wielkiej zacności,
Nań się ja spuściwszy, jestem tej ufności – 
Że kiedy się na mię najbardziej zasadzi, 1 320
Nigdy mi śmiertelny człowiek nie zawadzi.

Co wyrzekę, wszystko opak wywracają – 
By mi jedno szkodzić, na to pieczą350 mają;
Schadzki o mnie czynią, radzą, naprawują,
Gdzie się jedno ruszę, wszędy mię skazują.

Nie weźmie złość pomsty, lecz to być nie może,
Wylejesz ty sam gniew na nie, wieczny Boże;
Masz ty policzone uciekania moje,
A łzy oczu moich chowa wiadro twoje.

Jest to w księgach twoich, a mnie serce tuszy,
Że moj nieprzyjaciel wkrotce nazad ruszy;
Bo kiedym się kolwiek uciekał do ciebie,
Zawżdym poznał, że ty usłyszysz mnie w niebie.

Pańskie słowa u mnie w wielkiej są zacności, 1 321
Nań się ja spuściwszy, jestem tej ufności,
Że kiedy się na mnie najbardziey zasadzi,
Nigdy mi śmiertelny człowiek nie zawadzi.

Pomnię ślub twoj, Panie, i będę dziękował,
Że mię nagłej śmierci łaskawie uchował;
Uchowałeś szwanku, abym w liczbie żywych,
Panie, chodził po ścieżkach twoich świątobliwych.
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Psalm LXX351. Confitebor tibi Deus

C iebie my, wieczny, wyznawać będziemy 
I twoje cuda światu opowiemy – 
A ty nam szczęścił będziesz nasze sprawy,
Boże łaskawy.

Kiedy się kończą zamierzone lata – 
Pan opowiada – przyjdzie352 sądzić świata – 
Tam płacić będzie dobrze cnotliwemu,
Źle nieprawemu.

Stworzona353 Ziemia wespołek i z tymi  1 322
Będzie topniała, ktorzy są na Ziemi – 
Ale zaś przednie354 jej słupy zwątlone
Będą zmocnione.

„Kajcie się grzechow – upomina355 – kajcie 
Ani pożarem356 nazbyt potrząsajcie – 
Bog niech ma pokoj, a nie mowcie hardzie
Jemu ku wzgardzie”.

Prożno się sławy abo357 ode wschodu, 
Albo spodziewać od słońca zachodu;
Ani z południa pojdzie, ani ona
Od Akwilona. 

Bog Panem świata i sam wszystkim włada, 
I hardego z miejsca wysokiego składa – 
A niewolnika posadzi w koronie
Na złotym tronie.

U Pana w ręku pełna czasza stoi
Przykrego miodu358; tym złych ludzi poi – 
Lejąc im drożdże i jad niewidomy
W gardziel łakomy. 
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A ja twą dobroć, Boże, wyznąm wiecznie  1 323
I swego czasu hardemu koniecznie
Przyłomię rogow – tam prożno kłopota,
Ożywie cnota.

Psalm LXXII359. Voce mea ad Dominum

Pana ja wzywać będę, dokąd będę żywy360,
A on w uszy swe przyjmie głos moj płaczliwy. 
Do tego-m się ja uciekł czasu mej trudności – 
Do tego-m ręce ściągał i w nocne ciemności.

Dusza na ten czas moja cieszyć się nie dała,
Ale do Pana swego płaczliwie wołała361 – 
Woławszy, narzekawszy, głosu mi nie <z>staje,
Sen, troski czyniąc, widzę, skrzydła mi podaje362.

Przychodzą mi wraz na myśl i dawniejsze lata,
Co Pan dla swych uczynił za pierwszego świata – 
Wspomniałem na swe wdzięczne pieśni, ktoremi 1 324
Litość Pańska nade mną znaczna jest na ziemi.

I myśliłem w sercu swym tak, iże na wieki
Już wypadłem nieszczęsny z Pańskiej opieki – 
Ani się już da przywieść, aby smutnemu
Łaskę jeszcze pokazał słudze swojemu.

Czyli już miłosierdzie jego ustało,
Czyli się wiekuistego słowa przebrało?
Czyli zgoła Pan zapomniał, co to jest żałować
Ani łaski w gniewie swoim chce pokazować?

Ja mowię: ręką Pańską niesie odmiany;
Ja przecie, jakomkolwiek jest sfrasowany – 
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Nie zapomnię wyznawać twojej mądrości,
Twoich czynow ozdobnych, twej wielmożnośći!

Wspomnione363 twoje sprawy nie wysławione364, 1 325
Sprawy dziwne, rozumem nieogarnione – 
Będę rozważał twoje, Panie, postępki święte,
Będę powiadał sądy twoje niepojęte.

Świątobliwe twe drogi, wszechmogący Boże,
Tobie świat nic rownego podać nie może – 
Pokazałeś swą możność i dziwne siły,
Kiedyś z Egyptu365 wywiodł swoj narod miły.

Widziały cię, o Boże, wody, widziały
I zlękły się, a morskie przepaści drżały,
Chmury z hukiem lunęły deszcz niesłychany,
Lunął grad gwałtowny z wiatrem zmieszany.

Twoje ogniste strzały, twoje ogniste366 gromy 
La<ta>ły, a niebieskie trzaskały domy;
Roiły się po niebie w krąg błyskawice, 1 326
A strach zdejmował wszystkie ziemskie granice.

Na morzu ścieżki twoje, na wodach drogi,
Ale nie poślakował żaden twej nogi;
Przewiodłeś jako stado za Mojżeszowym 
I za powodem lud twoj Aaronowym.

Psalm LXXIX. Deus venerunt gentes

Poganie, o Boże żywy,
Wojują twoj kraj właściwy, 
Kościoł twoj zesromocili,
Miasto z gruntu wywrocili.
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Na pował leżą na ziemi
Trupy sług twoich, ktoremi 
Karmi się ptastwo367 brzydliwe
I bestyje drapieźliwe.

Krew po drogach żywa płynie,
Jako więc deszcz wielki lunie, 
A niemasz, kto by z litości 1 327
Piaskiem nakrył biedne kości.

Nasz przypadek nieszczęśliwy
Sąsiad, widząc, zazdrościwy 
Oczy pasie, duszę cieszy,
Sobie i z swym rownym śmieszy.

Rychłoż, o wszechmocny Panie,
Twoj przeciw nam gniew ustanie – 
Gniew pożarowi srogiemu
Rowny nie ugaszonemu?

Na tych użyj swej srogości,
Ktorzy żadnej wiadomości 
O tobie, Bogu, nie mają 
Ani cię w troskach wzywają.

Czy368 przez ogień, przez miecz srogi
Zniszczeje twoj lud ubogi? 
Miasta i zamki budowne
Położyli z ziemią rowne.

Nie chciej pomnieć na swych złości, 1 328
Ale użyj swej litości 
Nad nami utrapionemi
Sługami, o Panie, twemi.
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Obejdź się z nami łaskawie,
A to gwoli twojey sprawie;
Przez twe imię zawołane
Przyjmij nas za przejednane.

Nie daj, aby był369 słyszany
Ten głos być między pogany: 
„Gdzie teraz on ich Bog sławny,
Ich obrońca i stroż dawny”.

Chciej przed oczyma naszemi 
Pokazać pomstę nad tymi, 
Ktorzy krew sług twych przelali 
I niewinne mordowali.

Usłysz krzyk więźniow ubogich,
A wybaw je z okow srogich, 
Oddal od nich śmierć gotową,
Ktorą tuż widzą nad głową.

Sąsiadom płać siedmiorako, 1 329
Ktorzy nie tak n<am> snadź jako 
Tobie, Panu, urągali,
Szczudłki370 sprosne zadawali.

A my lud z Twojej opieki,
Będziem cię sławić na wieki – 
Nie zamilczęm twojej chwały,
Poki nieba będą stały. 

Psalm XCII371. Qui habitat in adjutorio.

Kto się w opiekę poda Panu swemu, 
A całym sercem szczerze ufa jemu, 
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Śmiele rzec może: „Mam obrońcę Boga, 
Nie przyjdzie na mię żadna straszna trwoga.

Ciebie on z łowczych odzieży wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje, 
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, 
Pod jego piory ulężesz bezpiecznie.

Stateczność jego – tarcz i puklerz mocny, 1 340372
Za ktorym stojąc, na żaden strach nocny, 
Na żadną trwogę ani dbaj na strzały,
Ktoremi sieje przygo<da> w dzień biały.

Stąd wedla373 ciebie tysiąc głow polęże,
Stąd drugi tysiąc ciebie nie dosięże;
Miecz nieuchronny, a ty przedsię swemi
Oczyma ujźrzysz pomstę nad grzesznemi.
Iżeś rzekł Panu: „Tyś nadzieja moja”,
Iż Bog najwyższy jest obrona twoja,
Nie dostąpi cię żadna zła przygoda 
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, ktorzy cię piastować
Na ręku będą, abyś idąc drogą, 
Na ostry krzemień nie ugodził nogą. 

Będziesz bezpiecznie po żmijach gniewliwych 1 341
I po padalcach deptał niecierpliwych;
Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słuchaj, co mowi Pan: iż mię miłuje
A przeciwko mnie szczerze postępuje – 
Ja go też także w jego każdą trwogę
Nie zapamiętam i owszem wspomogę.
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Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,
Ja z nim w przygodzie, ode mnie obrony
Niech pew<i>en będzie, pew<i>ęn374 i zacności, 
I lat szedziwych, i me<j> życzliwości.

Psalm XCI375. Bonum est confiteri Domino.

S łuszna rzecz, Panie, tobie chwałę dawać  
I twoje święte imię opowiadać –    
Dzień li po niebie światło swe rozleje,
Noc li świat płaszczem przyodzieje376.

Dzień mię usłyszy, litość wyznawając,  1 342
Noc prawdę twoję głośno opedając377, 
Nie tylko słowy, ale i pieśniami, 
Ale i lutnią i też skrzyp<i>cami.

Serce me kwitnie – pełen-em radości, 
Patrząc na sprawy twojej wszechmocności;
O sprawy dziwne a niewysławione378, 
O myśli twardej mocy twej zamknione379!

Nikt mądry380 na to nigdy nie napadnie 
Ani do śmierci jego myśl nie zgadnie381 –  
Źli, zakwitnąwszy, jako kwitną zioła, 
Uwiędną prędko i zaginą zgoła.

Te wszystkie382 przetrwasz, o nasz wieczny Panie, 
Twych nieprzyjacioł i szcząt nie zostanie, 
Zniszczeją wszyscy, ktorzy lubią złości, 
A ty moc twoję383 z swojej życzliwości – 

Wyniesiesz jako rog jednorożcowy. 
Członki me przejął wskroś sok balsamowy –  
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I ujrzę upad nieprzy<j>acioł swoich, 
A ta wieść przyjdzie aż do uszu moich.

Palmie podobien i cedrom libańskim  1 343
Cnotliwy kwitnie, szczep ten, ktory w Pańskim
Rozkosznym będzie ogrodzie sadzony, 
Zawżdy kwitnący i zawżdy zielony.

I czerstwym będzie, i rodnym w starości; 
A tak, żeby był w swej sprawiedliwości 
Pan, twierdza moja, był opowiadany  
I ktory nie zna nijakiej odmiany384.

Psalm XCI385. Dominus regnavit decorem.

Pan chce krolować – odział się zacnością, 
Okrył się męstwem wszystek i dzielnością, 
Pan, przez ktorego okrąg niewzruszony
Ziemski stworzony.

Stolica jego od początku świata 
Jest założona – a on wszystkie lata
Uprzedzał cale i386 wiekow nie <z>stanie,
A on zostanie.

Niech huczą rzeki, niechaj głośne wały   1 344
Swym częstym szumęm387 uderzają w skały –  
Groźniejsze morza i wszech nawalności388
Bog z wysokości.

Chybić nie może, co gdy kiedy389 swoim  
Słowem wyrzeczesz, przeto w domu twoim 
Wieczna pogana390; cześć wieczna zostanie,
Prawdziwy Panie.
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Psalm XCV. Venite exultemus Domino.

Podźmy z ochotą, Panu chwałę dajmy 
A jego imię święte391 wyznawajmy. 
Stawmy się przed nim, Zbawcą wszech trudności, 
Szafarzem zdrowia i wszelkiej radości;  
Spieszmy się k niemu z chęcią i z dziękami, 
I <z> wdzięcznych lutni dźwiękiem i śpiewaniem392. 
Pan <jest> to wielki, Krol niezwyciężony, 
Nad insze wszystkie bogi przełożony. 
W jego są ręku morskie393 głębokości 
I niedostępne gorne wysokości;  1 345
Jego jest morze i on je sam sprawił, 
I wszytko rodną ziemię on postawił. 
Podźmyż, ściągnąwszy swe ręce do Pana, 
A nie mieszkajmy upaść na kolana 
Przed majestatem jego wielmożności –  
To jest nasz Stworca, to jest Pan litości, 
A my lud jego, o ktorych on wczasie 
Zawżdy przemyśla i on nas sam pasie. 
Dziś, jeśli w uszy swoje usłyszycie  
Najświątobliwszy głos jego, pomnijcie 
Serca przyłożyć na394 swych ojcow wzoręm, 
Ktorzy mię szczyrym na puszczy uporęm 
Słuchać nie chcieli, ale doświadczali 
Możności mojej, a też doznawali.
Przez lat czterdzieści ten mię lud frasował395, 
Żem rzek396 na koniec: „Ci ludzie szaleją
Ani słow moich uważyć umieją – 397
Przeto-m też przysiągł, gniewem zapalony,  1 346
Że ich miał minąć pokoj namięniony”.
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Psalm XCIX. Dominus regnavit.

Pan kroluje, ktory włada anioły398 lotnemi, 
Lękajcie się państwa wszystkie399, boj się, wszytka ziemi400.
Wielki to Pan na Syjonie, Pan niezwyciężony,
Nad krolestwy401 świata tego wszystkie wyniesiony;
Imię twoje niech na wieki będzie pochwalone,
Imię wielkie, głośne, imię402 i błogosławione. 
Ty miłujesz sprawiedliwość, tyś ludowi swemu  
Prawa podał, spisał, spisał403 wybornemu. 
Panu cześć, Bogu naszemu winną chwałę dajcie,
Podnożkowi, bo jest święty, jego się kłaniajcie. 
Temu Mojżesz i Aaron ofiary dawali404,
I Samuel z tejże liczby, co jemu służyli.
Wzywali go, a on słuchał uszyma wdzięcznemi  1 347
I z obłoku okrągłego umawiał się z nimi. 
A to, że nad wszystko Pańskich ustaw przestrzegali,
A w przymierzu nieodmienną wiarę zachowali. 
Panie, zawżdyś ich wysłuchał, zawżdyś405 im folgował,
A nad upornemi-ś znaczne krzywdy ich wetował. 
Panu cześć, Bogu naszemu chwałę dajcie,
Gorę jego, bo jest święty Bog nasz, uważajcie.

Psalm CI. Misericordiam et iudicium.

C iebie, o Boże nieźmierzony406,
Brzmieć będą głośne moje strony, 
Ciebie, dobrego nad dobremi,
A surowego nad grzesznemi.

Do tegom zawsze był chętliwy, 
Jakobym żywot wiodł uczciwy; 
Zdarz, Panie, tylko słudze twemu,
A chciej dopomoc ku dobremu.
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Serce niewinne chcę zachować, 1 348
A wszelkich się spraw złych warować; 
Przewrotni łaski twej407 nie mają,
Prożno się na mię oglądają.

Niepobożnego nienawidzę,
Złoczyńcą, jak-om żyw, się brzydzę, 
Nieprzyjacielem mnie poczuje,
Kto pokątnie o ludziach żuje. 

Z hardym nie wytrwam ani z tymi,
Ktorzy brakują podlejszymi; 
Cnotliwy przy mym boku siędzie,
Niewinny – ten mi służyć będzie.

Miejsca w mym domu nie zagrzeje,
Kto fałszem robi; tej nadzieje   
Kłamca niech nie będzie z mojej strony408,
Nie ma być nigdy poważony.

Koniecznie na to się zasadzę,
Że wszytkie grzeszne z tego świata zgładzę, 
A miasto Pańskie tak umiotę,
Że nie zostawię, jedno cnotę.

 Psalm CI409. Domine exaudi orationem. 1 349

Usłysz prośby moje, Boże litościwy, 
A niechaj cię moj głos dosięże troskliwy. 
Nie odwracaj czasu złej przygody mojej 
Ode mnie smutnego świętej twarzy <swojej>, 
Ale nakłoń ucha, Ojcze dobrotliwy,
A nie opuszczaj mię w moj czas nieszczęśliwy.
Kiedykolwiek wołam, ściśniony frasunkiem, 
Przybądź, Panie, proszę, przybądź z swym ratunkiem.
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Jako dym tak lata moje uciekały410, 
Kości jako głownia moje wygorzały, 
Na chleb nie pomyślę, a też serce moje 
Uschło jako trawa w srogie letne znoje.
Przez ciężkie wzdychanie, przez moj płacz serdeczny,
Przez nieznośną żałość i frasunek wieczny –    
Krwie w sobie nie czuję, niemasz na mnie ciała, 
Kości tylko biedne, a skora została. 
Jestem jako w puszczy pelikan schowany,  1 350
Jestem jako puchacz w pustyniach <wm>ieszkany; 
Nie smutniej narzeka wrobel na gniaździe411 mały, 
Kiedy go maciory płoche odleciały.
Nieprzyjaciel, patrząc, cieszy duszę swoję, 
A szydząc, przysięga przez osobę moję; 
A ja miasto chleba żyw szczerym popiołem, 
A łzy piję swoje, siedzący412 za stołem. 
Przez twoj gniew surowy  (bo-ś mną, zapalczywy,
Dał z gory na413 ziemię) wiek moj nieszczęśliwy 
Schylił się ku nocy jako cień wieczorny  
I usechłem prawie jako kwiat ogrodny414. 
Ale ty na wieki trwać będziesz, moj Panie, 
A pamiątka twoja nigdy nie ustanie.
Nad Syjonem jeszcze ty masz się zmiłować, 
A snadź już czas przyszedł, że go masz ratować. 
Już te murom415 jego serce obrocieli,  1 351
Twoi słudzy, pustyń już się użalili. 
I będą się ciebie wszytkie kraje bały, 
I krolowie wszyscy zlękną się twej chwały, 
A to, że ty miasto znowu swe naprawisz 
I w majestacie swym widomie się stawisz –  
A gardzić nie będziesz pokornych prośbami 
Ani serca wielce strapionego łzami. 
Niech to pismem będzie napisano złotym
Dla wieku przyszłego, aby świat na potym –  
Miał pamiątkę Pańskiej dziwnej opatrzności, 
A słynęła sława jego ku wieczności. 
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Albowiem na niebie siedząc Pan wysoko, 
Raczył swe ku ziemi na doł spuścić oko,
Aby płacz usłyszał więźniow okowanych 
I na śmierć ratował ostatnią podanych. 
Aby na Syjonie ciż mu dziękowali 
I moc w Jeruzalem jego wyznawali
W ten czas, gdy lud wszytek, wszyscy przełożeni  1 352
K woli Pańskiej służbie będą zgromadzeni.
Acz mnie teraz trapił długiemi drogami 
I moich lat biednych skrocił frasunkami – 
Przecię k niemu wołam: „Nie bierz mnie człowieka 
Smutnego, moj Panie, w połowicy wieka. 
Twe są lata wieczne, Tyś niebo zbudował,
A swemi-ś rękami ziemię ugrontował.
Wszytko to zaginie, a ty w swej całości, 
Boże moj, będziesz trwał na wszystkie wieczności; 
Wszytko to zwiotszeje416 jak płaszcz pochodzony; 
Weźmie i odmianę – Tyś nie odmieniony  
I lat nieskończonych, ktorych uczestniki
Uczynisz bez pochyby swoje miłośniki.

Psalm CXII417. Laudate Pueri Dominum.

D ziatki niewinne, panienki uczciwe,
Śpiewajcie imię Pańskie świątobliwe;  1 353
To niechaj zawżdy w uściech naszych słynie, 
Poki pamiętny wiek swym torem płynie. 
Gdzie zorze wschodzą i gdzie zapadają,
Wszędzie niech Pańskie imię wyznawają;
Ten ma narody wszytkie pod nogami, 
A jego sława buja nad gwiazdami. 
Kto kiedy z Panem tym porowna, ktory 
Dziwnie wysoko siedząc, przecię z gory –   
I co na niebie, i co jest na ziemi 
Oczyma widzi nieuchronionemi. 
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Ten ubogiego wziąwszy z gnoju prawie, 
Umie posadzić na książęcej ławie;
Matkę niepłodną i zdjętą troskami 
Lubemi cieszy za czasem dziatkami.

Psalm XXVI418. Nisi Dominus aedificaverit.

Jeśli sam Pan domu nie zbuduje, 
Prozno człowiek o nim się frasuje; 
Jeśli miasta sam Pan strzec nie będzie,
Prozno czuje straż po blankach wszędzie. 1 354
Prozno z domu przede dniem wychodzisz, 
Prożno mrokiem ostatnim przychodzisz –  
Nie zarobisz ani pożywienia,
Nie będzie li z nieba wspomożenia,  
Ale komu jest Pan miłościwy, 
Daje mu sen oczom pożądliwy;
Daje dziatek wdzięcznych w domu troje –  
Toć jest, Panie, przeżegnanie419 twoje. 
Nie tak groźne, nie tak są straśliwe 
W ręku męskich strzały popędliwe,
Jako kiedy przy ojcowskiej głowie  
Stawiają się cnotliwi synowie. 
Szczęśliwy to miedzy szczęśliwemi, 
Bo swoj sajdak strzałami mocnemi
Obwarował – gdy przed sądem stanie 
I prawa mu, i serca dostanie.

 Psalm CXXX420. Domine non est exaltatum. 1 355

Wieczny Boże, nie znajdziesz pychy w sercu moim:
Ani-m ja zwykł przenosić chudszych okiem swoim, 
Ani się ja na wielkie nazbyt kaszę rzeczy,
Ani się też wysadzam nad rozum człowieczy. 
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Niechaj, Panie, nie uznam wiecznej łaski twojej, 
Jeżelim nie poniżył niżej dusze mojej, 
Niż jeszcze moj stan niesie, rownie więc tak licha  
Dziecina zostawiona do matki swej wzdycha. 
Ten jest kształt myśli moich ani tu znam sobie  
Pewniejszego ratunku, jedno ufać w tobie. 
U Pana nie pociechy, szukaj obrony, 
Kto nie chce być w nadziei swojej omylony.

 Psalm CXXXIII421. Ecce nunc benedicite. 1 356

Teraz, o wierni Pańscy służebnicy, 
Ktorzy trzymacie straż w jego boźnicy –  

Teraz, jako to noc milczy, wiecznemu
Chwałę oddajcie winną Bogu swemu. 

Ręce ku jego mieszkaniu ściągajcie,
A winną chwałę jemu oddawajcie –  
A on wam także będzie błogosławił,
Ten, ktory niebo i ziemię postawił.

Psalm CXXXVI422. Super flumina Babilonis.

Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody, 
A na piekne syjońskie poglądając grody –  
Coż mam inszego czynić, jedno płakać smutnie, 
Powieszawszy po wierzbach niepotrzebne lutnie? 
Ten poganin niebaczny w tej naszej żałobie –  
Przecię piosnkę syjońską każe śpiewać sobie. 
Przebog, jako to ma być jako pieśni Pańskich  1 357
Głos, kiedy miał być słyszan w krainach pogańskich? 
Jeślibym cię zapomniał, o kraino święta, 
Niechaj mię twej nauki ręka zapamięta; 
Niechaj mi język uschnie, kiedy cię zapomnię,
Kiedy cię na początku wesela nie wspomnię. 
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Pomniej, wszechmocny Panie, co nam wyrządzali  
Edomczycy, jak na nas w ciężki dzień wołali: 
„Zagubcie ten zły narod, miasto o<g>niem spalcie,
A ich mury do gruntu samego rozwalcie”. 
Ale ty, Babilonie, strzeż dobrze swej głowy,
Bo już wisi nad tobą upadek gotowy. 
Szczęśliwy, ktory za nas odmierzy swe winy, 
A o łaskę uderzy twe niezbedne syny.

 Psalm CXXIX423. Eripe me Domine. 1 358

B roń mię, moj Panie, od ludzi złośliwych, 
Broń od potwarcow sprosnych i fałszywych,
Ktorzy w sercu swoim zdradę tylko knują, 
A na moje424 wojska ustawnie szykują; 
Ostrością zębow podobni wężowi, 
Jadem bystremu rowno padalcowi.
Uchowajże mnie, Panie, ludzi niepobożnych, 
Broń mię od moich nieprzyjacioł rożnych,
Ktorzy upętać myślą moje nogi, 
Sidłami ścieżki natknąwszy i drogi. 
Panie, tyś moj Bog, ty modlitwy moje 
Racz przyjąć w uszy miłosierne twoje. 
Tyś moj obrońca, ja ciebie łaskawym 
Znał przeciw sobie zawsze w boju krwawym; 
Nie ciesz złych ludzi, Boże moj prawdziwy, 
W ich przedsięwzięciu, aby nieżyczliwy
Człowiek, pływając w szczęściu, niewinnemu  1 359 
Tym cięższy nie był i sroższy każdemu – 
Ich radę chytrą i szkodliwą mowę 
Obroć na ichże niepodobną425 głowę; 
Niech żywy ogień z nieba padnie na nie, 
A ty ich poraź, że żaden nie wstanie.
Niedługie szczęście kłamliwych na świecie, 
A zły w swoichże złościach się uplecie; 
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Pewienem tego ani się nie mylę, 
Że ujrzę wrychle tę szczęśliwą chwilę – 
Gdzie się Pan będzie krzywdy mścił ubogich,
A wybawi je z ich frasunkow srogich; 
I będą dobrzy Pana wyznawali 
I na twarz jego prawdziwie patrzali.

Psalm CXLI426. Voce mea ad Dominum.

Pana wołam, Pana proszę,
Ręce swe k niemu podnoszę –  
Przed nim krzywdę swą prze<d>kładam,
Jemu żal swoj opowiadam.

Ledwie mi już ducha <z>staje427, 1 360
Ale tobie, wieczny Panie, 
Świadomo, że bez winności
Cierpię takie doległości,

Po drogach, gdzie mnie widają,
Sidła na mnie zastawiają; 
Pojrzę w lewą albo w prawą,
Nie stawi się nikt łaskawo.

Jeśli uciec, niemasz kędy,
Nieprzyjacioł pełno wszędy –  
A nikt się z tym nie opowie,
Kto by łaskaw na me zdrowie.

Do ciebie ja, Boże żywy,
Uciekam się nieszczęśliwy –  
Tyś nadzieja, Tyś na ziemi
Dział moj między żywiącemi.
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Przyjmij w uszy moj płacz srogi,
Bo mię zewsząd zdjęły trwogi; 
Wyrwij mię z ręku428 ciężkiemu
Nieprzyjacielowi memu.

Zbaw z więzienia duszę moją429,
Abym wyznał łaskę twoję;
Użyją dobrzy radości,
Z twej przeciwko mnie litości.

 Psalm CXLII430. Domine exaudi orationem. 1 361

Wysłuchaj, wieczny Boże, prośby moje, 
A nakłoń ku mnie święte uszy twoje –  
Według swej prawdy, według swej litości  
Racz mnie ratować w mojej doległości. 
Nie chciej się ze mną, Boże litościwy, 
Prawem obchodzić – żaden człowiek żywy 
Tak święty nie jest, aby na twym sądzie 
Nie miał być w jakim wytkniony nierządzie.
Oto zły człowiek trapi moję duszę, 
A ja w jaskiniach ślepych mieszkać muszę –   
Światła nie znając, rowien umarłemu,
Pod niewidomą ziemię włożonemu. 
W takich frasunkach i w takich niewczasach 
Myśliłem przecię o dawniejszych czasach; 
Coś ty za cuda czynił, coś sprawował,
Abyś w cale swe wierne zachował. 
Toć jest pociecha trosk mych i wzdychania, 1 362
Czekam ja przecię twego zmiłowania; 
Czeka ochłody dusza utrapiona, 
Jako dżdża czeka ziemia upalona.
W czas mię wysłuchaj, w czas mię ratuj, Panie,
Już mi sił ledwie i dusze dostaje431; 
Gdzie mię ty przejźrzysz, jużem dawno w ziemi 
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I niech mię liczą między umarłymi. 
W tobie nadzieja, w tobie myśli moje 
Tkwią wszytkie, a ty miłosierdzie swoje  
Objaw nade mną, a ukaż mi drogę, 
Po ktorej chodząc, beśpieczen być mogę. 
Wyrwij mię z ręku nieprzyjacioł moich, 
Obrońco smutnych i twierdzo ubogich;
Naucz mię w świętym żyć zakonie twoim, 
Abowiem ty sam jesteś Bogiem mojem, 
Duch twoj prawdziwy niechaj mię sprawuje, 
A drogę prostą k tobie pokazuje.
Przez sławę twoję rozwiąż mię z trudności,  1 363
A użycz432 zwykłej nade mną litości.
Weźmiej w opiekę duszę moję smutną, 
Nieprzyjacielską odwroć433 myśl okrutną; 
Zniszcz je na ziemi w swoim gniewie srogim434, 
A pomnij, Panie, żem ja sługą twoim.

Psalm CXLVIII. Laudate Dominum de Cælis.

D uchy prożne śmiertelności
Dajcie cześć na wysokości 
Panu ze wszech najwyższemu,
Panu niewychwalonemu.

Wszyscy aniołowie jego,
Wszytkie wojska wyznajcie go; 
Słońce i koło miesięczne 
Wyznajcie go gwiazdy śliczne435.

Niebo pieknie zasklepione, 
Wody wzgorę zawieszone
Winną chwałę najwyższemu
Dajcie imieniu Pańskiemu.
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On wyrzekł swe święte słowo, 1 364
A świat stanął wnet gotowo;
Ku wieczności wszytko sprawił,
Nie zmieni się, co ustawił.

I wy Pana chwalić macie,
Smocy, co w gorach mieszkacie, 
I wielorybowie z wami,
Ktorzy grają436 pod wodami.

Para i ogień gorący,
Grad i śnieg z nieba płynący
I prędkie duchy wichrowe
Na Pańskie słowa gotowe.

Gory i pola zielone,
Drzewa płodne, drzewa płonne, 
Zwierzęta, bydło, robacy 
I odziane pierzem ptacy,

Krolowie i przełożeni
Na sąd ludzki wysadzeni, 
Wolne rzeczypospolite 
I książęta znamienite,

I ty, kwitnąca młodości,
I ty, dojrzała starości – 
Dajcie Panu cześć społecznie,
On sam godzien chwały wiecznie. 

Jego sława wyższa nieba,
Da jako Pan, da co trzeba,
A my, jego lud wybrany, 1 365
Śpiewajmy mu hymn podany.
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Psalm CL. Laudate Dominum in Sanctis.

C hwalcie Pana z jego świątobliwości,
Chwalcie Pana z jego możności –   
Chwalcie z mocy, chwalcie go 
Z dziwnej możności jego.

Chwalcie Pana ogromnemi trąbami,
Chwalcie Pana przyjemnemi lutniami. 
Chwalcie bębny, chwalcie go
Kołem tańca pieknego.

Chwalcie Pana z harfą i regały,
Chwalcie Pana wesołemi cymbały.

Wszelka rzecz, ktora żyje437, 
Wyznaj Pana chętliwie.

Psalm XLIX. Audite hæc omnes gentes.

Słuchaj, co żywo, wszytkie ziemskie kraje 
Nakłońcie uszu: i kędy dzień wstaje,
I kędy gaśnie, i ktorym słoneczny
Promień dojmuje, i kto<rym> mroz wieczny. 1 366
Sluchaj mię, bądź kto między <pod>łym gminem, 
Bądź kto się pisze bohatyrskim <syne>m. 
Słuchaj, nędzniku, i ty słuchaj, komu
<Pien>iądze leżą nieprzebrane w domu.
Zdrojow za<kryt>ych mądrości dobędę 
I rozum szczery opowia<dać> będę. 
Ku przypowieści i sam ucho złożę, 
A <ga>dkę swoję przy lutni wyłożę. 
Przeć438 się ja ma<m bać> albo sobą trwożyć, 
W nieszczęsną chwilę? Jest <się c>zym założyć: 
Nie prożno człowiek łakomie na<by>wał  
I nad swym bliźnim fortelow używał. 
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Sza<leni> ludzie, ktorzy w swym władaniu 
Nadzieje kła<dą> albo też w zebraniu;
Brat rodzonego nie od<ku>pi brata, 
Kiedy już przyjdą zamierzone lata.
Droga na okup jest dusza człowiecza,  1 367
Prożne staranie, prożna o tym piecza –  
Aby kto śmierci mogł się uwarować 
I żyć na wieki, a w grob nie wstępować.
I mądry umrze, a umrze i głupi, 
Jednako z dusze śmierć obudwu złupi, 
A ich osiadłość i wielkie zebranie  
Przyjdzie na koniec w obcych szafowanie.
Pałace wielkim kosztem wystawiają, 
Budownym zamkom swym439 imiona dają, 
Tusząc, że to trwać aż na wieki będzie, 
A ich pamiątka musi słynąć wszędzie.
Płocha cześć ludzka i chluba znikoma, 
Albowiem skoro przyjdzie śmierć łakoma,
Hardego snadnie z powagi wyzuje 
I tymże torem, co bydło, zajmuje. 
Ale głupiego trudno wynicować, 
Acz więc i dzieci błędow naśladować
Ojcowskich zwykli, więc też w brzydkiej ziemi  1 368
Ja<ko> barany440 śmierć się karmi nimi.
I będą dobrzy <w>rychlej tymi władać, 
A oni władze muszą swej <pos>tradać; 
Doł ich dom będzie, a ja ufam tobie,
Boże moj, że ty mnie przyjmiesz do siebie.
Nic to, że kogo fortuna wystawi, 
Złota i srebra, czci ludzkiej <na>bawi. 
Bo go śmierć sroga ze wszytkiego zwlecze,
A część441 obłudna za duszą uciecze.
Używa wczasow, <żą>dzom swym folguje, 
A tenże żywot i drugim cukruje.
Przeto też musi ujrzeć niskie kraje, 
Gdyż442 <noc> ogromna nigdy nie ustaje. 
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Niechaj, jako chce, <człe>k w szczęściu opływa, 
Niechaj powagi, jakiej chce, <uży>wa –   
Jeśli z fortuną rozum się nie sprzęże, 
Ta<kiej>że śmierci, jak bydło, polęże.
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Zebranych tak z modlitw ojcow świętych jako też i przez pobożnych wynalazcow, teraz świe-
żo w jedno zgromadzony ku czci i osobliwy chwale Pana Boga i Matki jego Najśw<iętszej>. 

Jako też patronow i patronek Korony Polskiej teraźniejszym czasom wielce służący
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O Salutaris Hostia,
Quæ cæli pandis Ostium
Bella tremunt hostilia, 
Da robur fer auvilium.
Ecce Panis Angelorum,
Factus cibus viatorum,
Vni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino,
Nobis donet in Patria.
Vere Panis filiorum,
Non mittendus canibus.
In figuris præsignatur 1 370
Cum Isaac immolutur,
Agnus Paschæ deputatur:
Datur Manna Patribus.

Prosa

R ex Christe primogenite,
Angele Dei mystice,
Virtutum fons, vita,
Mundi caro viva,
Divinitatis Hostia, 
Æterni Patris victima,
Bone Pastor Panis vere,
IesV Christe misere,
Tu nos pasce, nos tuere,
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Tu nos bona fac videre,
In terra viventium,
Omnium Plasmator:
Mundi restaurator, 
Tuo nos Corpore refice,
Sacroque Sangvine ablue
Sordes nostrae culpæ,
IesV Christe.

C ontere Domine fortitudinem inimicorum Ecclesiæ tuæ, 
/et di perge illos in virtute tua, 

ut cognoscant quia non est alius qui pugnet 
/pro nobis, nisi tu Deus noster.

Quoniam Rex noster sperat in te Domine, inveniatur manus tua, 
 /ut ab omnibus inimicis ejus, dextera tua protegat eum. 1 371

O mnium Sanctorum pia juvamina,
Ad Regis polorum nos ducant culmina,
Prophetæ Apostoli atque Martyres,
Patriarchæ, viduæ simul et Virgines.
Deum exorate pro nobis miseris,
Omnibus succurrite in his miserijs,
Omnes Cælicolæ Deum deposcite,
Totius plebeculæ crimen abstergite,
Angelico canore ferre consolamen,
Ut omnes cum amore dicamus, Amen.

M artine Sancte Pontifex, sis miserorum opifex.
Felix deis ista.
Fer opem tuis famulis. Defende nos ab æmulis. Felix. 1 372
Martinus Pauper modicus, Cælum dives ingreditur.
Abrahæ sinu ponitur. Ab Angelis suscipitur.
Sacerdos Dei Martine, pro Clero stans egregie.
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Apartæ sunt tibi viæ ad regnum Patris gloriæ,
Uni Trino sempiterno Benedicamus Domino.
Laudetur Sancta Trinitas, Deo dicamus gratias.

C atherinæ Virginis laudes decantemus,
Et fidei pugilem prece invocemus. Felix dies ista.
Audit Phano Belial tumultus multorum.
Et frangere properat ritus perversorum. Felix.
Rident octi Doctores certantes cum Puella; 
Et secunda splendida subintrant duella, Felix.
Teter, inquit, est Dæmon, quem tu Cæsar colis,
Vafer, Fallax, invidens, esque cæcus solus, Felix.
O Sancta Catherina nos serves à ruinâ, 1 373
Ne damnemur cum impijs in die ultima. Felix...
Honor iste debetur summo Creatori, 
Iesu Christo Domino nostro Redemptori. Felix...
Uni Trino sempiterno, Benedicamu Domino,
Laudetur Sancta Trinitas, Deo dicamus gratias.

Nicolai solennia, Sua prece familia:
Decantet in Ecclesia cum cantico lætitia.
Quarta et sexta semel sulgebat ubera:
Nam in ætate tenerâ, hâc usus est abstinentia.
Iste Pater mirabilis, omnibus amabilis:
Dans virtutum primordia, ante artus tripudia.
Nautæ simul navigantes, ad Nicolaum clamantes:
Pater Sancte Nicolae, nos ad Portum maris trahe.
O Pater at que Patrone te rogamus in hac die, 1 374443
De hac mundi miseria, duc nos ad Cæli gaudia.

Fiant Domine, oculi tui intendentes super Regnum istud,
et super Proceres Regni istius, 
Civitatem istam, et omnem Christianum Populum.
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Sapientiam Pacem, charitatem, et omnia 
quæ nobis nostri esse necessaria:
Clemens et propitius nobis tribuere digneris.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Przed tobą, Panie zawsze dobrotliwy,
Schylamy kark nasz długo niewstydliwy, 
Przed tobą grzechy z żalem przekładamy  
Z karaniem, ktore dopuszczasz, rownamy.

Więcej, ach więcej nierownie grzeszemy, 
Niźli nad sobą plag twych ponosiemy –   
Mniejsza, co płacim, niż zasługujemy, 
Lżejsza, co cierpiem, cięższa, co czyniemy.

Pod sprawiedliwym jęczemy karaniem,  1 375
A gardzim grzechow powinnym kajaniem – 
Skruszona słabość pod biczami mdleje, 
A złość uparta w samej zgubie śmieje.

Niemasz odmiany lub potrzebę znamy, 
Na zasadzonym kroku grzech trzymamy –  
Gryziem się myślą, serdecznie katując, 
Ale nie chylem szyje, pokutując.

Jęcząc w boleściach żywotnich, tęskniemy, 
A o poprawie życia nie myślemy –  
Jeśli folgujesz śmiele, w grzechy brniemy, 
Jeżeli karzesz strzymać, nie możemy.

Gdy nas przycisną pod słusznym karaniem, 
Odrzekamy się złości z przysięganiem –  
A skoro folga, że oczy przetrzemy, 
Wszytkich obietnic gnuśno zapomniemy.
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Ilekroć ujźrzem rękę rozgniewaną,  1 376
Błagamy rzewnie z skruchą obiecaną.
Skoro zaś schowasz miecz twoj miłosiernie, 
Odstępujemy od statku niewiernie.

Kiedy uderzysz, o łaskę wołamy, 
Kiedy odpuścisz, znowu cię gniewamy –  
I gardziem łaską oną powabieni,
I giniem karą karaniem ściśnieni.

Oto masz, Panie, pokorne wzywanie, 
Pokaż łaskawe grzesznym litowanie – 
Że darmo zbawiasz, chętnie wyznawamy,
Za grzechy nasze słusznie ginąć mamy.

Ty, ktoryś stworzył człowieka z niczego, 
Możesz krom zasług ratować każdego –  
Ratuj, a dawszy, byśmy się modlili, 
Daj, byśmy łaski twojej nie tracili.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

D o ciebie, Panie, pokornie wołamy,
Łzy wylewając, serdecznie wzdychamy –  
Daj zgodną miłość chrześcijańskim panom,
Niech mężnie staną przeciwko poganom. 1 377

Potłum niewiernych schizmy, herezyje,
Niech narod każdy naszą wiarą żyje –  
Podwyż444 Kościoł twoj, niech moc twoję czuję, 
Z twych nieprzyjacioł niechaj tryjumfuje.

Puść na pogany strach gniewu walnego,
Niech się przelękną imienia twojego. 
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Daj cesarzowi moc chrześcijańskiemu ,
Zgubę domowi spraw otomańskiemu.

Błogosław krola, monarchę polskiego,  
Daruj zwycięstwo szablą wojska jego –   
Daj mu i Reschi, Daki, Gazaryją, 
Serby, Bułgary, Romli, Nataliją.

Niech mocą twoją aż do Dijarbęki 
Uprzątnie brzydkość antychrysta Mekki.
Niech na Moscheą, gdzie miesiąc Osmanow,   1 378
Stawi Krzyż święty w radość chrześcijanom.

Panie zastępow, coż tobie trudnego, 
Tylko ty rozkaż, dokażesz wszytkiego, 
Wszak głos twoj Hierych słabym szkłem obalił, 
Słońce wstecz zemknął, Pentapolim spalił.

W głębokim morzu kwieciom dno uprawił,
Jordan na kształt skał nierościętym stawił. 
Bo nogą suchą lud upodobany 
Wszędzie przewodził wyniszczać pogany.

Boże wszech rzeczy, czy dziśże skrocone 
Łask twoich będą mocy niezmierzone? 
Zmiłuj się, zmiłuj, rzecz słowo krolowi, 
By mocą twoją wziął państwo Turkowi.

Szczęść Boże, lud nasz z wodzem i hetmany, 1 379
Pogrom Tatary, Turki, bisurmany 
Niechaj poznają, żeś ty sam Bog prawy, 
Bo obrzezańcy bluźnią twoje sprawy.

Ci wyniszczają chwałę twoję świętą, 
By rozszerzali obrzydłość przeklętą –  
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Zhańbili świętych, ołtarze, kościoły, 
Z nich czynią stajnie, szpiklerze445, stodoły.

Powstań, o Panno, skarz takowe zbrodnie, 
Spraw, niechaj służym wszyscy tobie zgodnie. 
Przywroć na446 miejsca zbawienia naszego, 
Gdzie niegdy stały nogi Syna twego.

Niech wszędzie słynie imię Jezusowe, 
Gusła i fałsze zniszcz Mahometowe. 
Niechaj co rychlej z pieśni chrześcijańskich
Zabrzmi twa chwała w meczetach pogańskich. 1 380

Zmiłuj się, zmiłuj, dali w pohańbienie  
Nie daj miejsc świętych, skąd wyszło zbawienie. 
Niech się już więcej z nas nie urągają, 
Daj ich zwyciężyć, niechaj cię poznają.
Niech onym, jak nam, w tamtych krajach wszędzie 
Jedna owczarnia, jeden Pasterz będzie.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Pomnij, o Matko wszechmocnego Boga,
Jako Krolestwo Polskie ściska trwoga –  
Pomnij a dodaj osłabiałym mocy, 
Strapionym łaski, straconym pomocy.

Jako gdy bole zdejmą schorzałego, 
Trudno nabędzie posiłku pewnego –   
Roźnie pogląda, wszytko mu blakuje, 
Roźnie się rzuca, wszytko nie smakuje.

Tak się pod ten czas z państwem naszym dzieje,
Z czego się sąsiad nieprzyjazny śmieje.  1 381
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Sam, tam patrzamy przy starym frasunku, 
Sam, tam padamy, a mało ratunku.

Sił, ludzi, złota z Krolestwa nabrano, 
Naszym dostatkiem nas zawojowano, 
Tak wielu państwom hojnie Polski stało, 
Polszcze się z Polski mało co dostało.

Często na wojnę hasło wytrąbiamy, 
Często sejmiki i sejmy składamy, 
Ale i szablą mało może w boju 
I w radach długich nie znajdziem pokoju.

Tam dzielne męstwo, gdzie z Bogiem wojują,
Tam rada zdrowa, gdzie z Bogiem sejmują. 
Znać jako chcemy, by nam Bog pomagał, 
Kiedy nie dbamy, żeby w chwałę wzmagał.

Nieprzyjaciele nasi są sędziami, 
Ktorzy płochemi ujęci wiarami, 
O Boga jednak mniemanego czynią,
Naszę oziębłość gorliwością winią. 1 382

Żydzi boźnice, zbory kalwinowie,
Grecy swe cerkwie, a schadzki Sasowie
Ważą dostatkiem, ważą żywotami,
Burząc ołtarze Pańskie kościołami.

A my o Boga jako nic nie dbamy, 
Tylko na nogach prywaty stawiamy –  
Pożal się, Boże, takiej niezbożności,
Już po nas, jeśli karzesz według złości.

Jednak o pomoc jęczym, lecz grzeszemy, 
Wścią<ga>my pochew, żelazo ostrzemy –  
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I to mi ufność: szczycić się wiernemi, 
A wiarę szpecić złościami nowemi.

Poki cny orle pod niebem latałeś, 
Białymi piory państwo ozdabiałeś, 
Jakoś się spuścił do drapieżnych łupow, 
Krwią się oblewasz, pełno wszędzie trupow.

Poki Pogonia447 swym torem biegała,  1 383
Zwycięską dzielność statecznie dźwigała, 
Jak stopę we łzach ludzkich omoczyła, 
Prawie dawnego  je<ź>dźca już pozbyła.

Kajmy się, kajmy, a ty, miłościwa 
Krolowa448 niebios, spraw, by ręka mściwa 
Przez prośbę twoję była hamowana –  
Tobie u Syna, nam sprawa u Pana.

Dziwna moc twoja – sercem Boskim władasz,
Dziwna łaskawość – z grzesznemi nakładasz, 
Kogo wysłuchasz – Syn twoj nie opuści, 
Kogo przygarniesz – Bog z ręku nie spuści.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

B ądź pozdrowiona, Panienko Maryja,
Ciebie wzywają wszyscy grzeszni i ja, 
Boś ty jest Matką Synowi Bożemu, 
A stąd pociecha każdemu grzesznemu.

Do ciebie, Panno, my grzeszni wołamy.  1 384
Łzy wylewając, serdecznie wzdychamy. 
Ratuj nas, ratuj w tym naszym frasunku, 
Niechaj doznamy twojego ratunku.
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Bo nieprzyjaciel na to się usadził, 
By sługi twoje z ojczyzny wygładził; 
Przyczyń się, Panno, a twoją obroną 
Pokaż łaskę twą nad Polską Koroną.

Polska Korona srodze utrapiona, 
Niechaj nie będzie nigdy wypuszczona 
Z twojej opieki, przezacnej przyczyny 
Syn twoj kochany niech odpuści winy.

Grzechy to nasze słusznie zasłużyły, 
Plagę tak wielką na się powabiły, 
Niechże już koniec tego utrapienia 
Będzie, o Panno, zażyj użalenia.

Niech nam na pomoc przybędą posłowie, 1 385
Ku nam przychylni święci aniołowie. 
Niech nas już dojdzie szczęśliwa nowina – 
„Macie już pokoj od mojego Syna”.

A my cię za to z twym Synem społecznie  
Będziem wychwalać na wiek wiekow wiecznie. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)449

Gwiazdo jasności,
Panno czystości,
Tyś jest wonny kwiat – 
Śliczna Lilija,
Panno Maryja,
Modl się za nami450.

Jezu ucieszny,
W smutkach pocieszny,
Tyś jest wonny kwiat –  

G



281

Przydatek pieśni bardzo nabożnych

Jezu najmilszy, 
Synu Maryjej,
Racz nas wysłuchać.

Matko litości,
Studnio słodkości,
Tyś jest wonny kwiat –  
Śliczna Lilija,
Panno Maryja,
Modl się za nami.

Krolu niebieski, 
Panie anielski,
Tyś jest wonny kwiat –  
Jezu najmilszy, Synu Maryjej,
Racz nas wysłuchać.

O Matko Boska, 1 386
Uliczko Rajska, 
Tyś jest wonny kwiat –   
Śliczna Lilija, Panno Maryja,
Modl się za nami.

Darow szafarzu
I dusz  lekarzu,
Tyś jest wonny kwiat –  
Jezu najmilszy, 
Synu Maryjej, 
Racz nas wysłuchać.

Grzesznych obrono,
Smutnych korono,
Tyś jest wonny kwiat –  
Śliczna Lilija,
Panno Maryja,
Modl się za nami.
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Błagaj nam Syna,
Matko jedyna,
Tyś jest wonny kwiat –  
Jezu najmilszy,
Synu Maryjej,
Racz nas wysłuchać.

Grzechu niewinna,
Cudności pełna,
Tyś jest wonny kwiat – 
Śliczna Lilija,
Panno Maryja,
Modl się za nami.

Jezu cierpliwy,
Bądź miłościwy ,
Tyś jest wonny kwiat – 
Jezu najmilszy, 
Synu Maryjej,
Racz nas wysłuchać.

Racz nam dać, Panie, 1 387
W niebie mieszkanie,
Tyś jest wonny kwiat – 
Śliczna Lilija, 
Panno Maryja,
Modl się za nami. Amen.

Pieśń o Pannie Maryjej Loretanskiej451

Krolowno najjaśniejsza nieba prześwietnego,
Prawdziwa opiekunko świata szerokiego.
Pociecho nieomylna ludzi utrapionych,
Ty nie odrzucasz głosow i prośb ukorzonych.
Czego, ktory u ciebie żebrze, twa przyczyna 
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Zjedna mu bez wątpienia u twojego Syna.
Bo jakożby twa prośba ważna być nie miała 
U tego, ktory wziął ciało z twojego ciała.
Dał ci to, iżeś Matką jest Boga żywego,
Nad ten dar zali może znaleźć co więtszego452.
Daj i to, że w opiekę jest oddany tobie
Narod ludzki pod Krzyżem w Janowej osobie.
Jeśli tak, a pewnie tak: nic nie wątpię, żeby 1 388
Przez cię nie mogły  stanąć wszystkich nas potrzeby.
Zna to świat, o najświętsza Dziewico Maryja,
Że żywych bierze siła, wyznawam to i ja.
Tym wierszem wszytko jawno, że ludzie strapioni453
Bywają bardzo hojnie twą łaską cieszeni.
Świadkiem tego twoj domek, ktory jest w Lorecie,
Tenci dobrodziejstw pełen i po wszytkim świecie.
Bo żeś w nim urodzona poselstwo słyszała
Od anioła Bożego i tameś poczęła
Sprawą Ducha Świętego Zbawiciela świata,
Ktorego pożądały starych ojcow lata.
Dla tego, że od Boga ma te przywileje
Dom ten, że tam każdy swej dochodzi nadzieje.
Niech będzie kto w głębokim morzu ponurzony,
Niechaj będzie straszliwym ogniem ogarniony, 1 389
Niechaj chorobą zjęty, gdy do ciebie krzyknie,
Wnet od niego jako mgła wszytka niemoc zniknie.
Niechaj mu najstraśliwszy454 nieprzyjaciel stanie
Z mieczem nad szyją jego, jako chce, powstanie.  
Kłopot na twego chwalcę: ledwie on do ciebie
Zawoła, a wnet dozna ratunku od ciebie.
O nadziejo przedziwna k tobie wołających,
O pociecho prawdziwa w frasunku będących,
O Matko miłosierdzia, tyś to sama była,
Coś Boga prawdziwego z nieba porodziła –  
Boga człowieka razem, tyś jest Matką jego,
Syna, ktory Ojca ma w niebie przedwiecznego.
Ciebie my tedy z płaczem pokornie prosiemy,
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Niechaj za twą przyczyną mamy miejsce i my.
Daj to nam, o najświętsza Dziewico Maryja,  1 390
By dostał przez cię człowiek nieba, także i ja. Am<en>.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)455

Naświętsza456 Panno, śliczna Maryja, 
Wszytkiego świata wonna Lilija, 
Zmiłuj się nade mną,
Racz być w przygodzie ze mną.

Tyś Panią choru anielskiego, 
Krolową gmachu niebieskiego ,
Wybaw mnie grzesznego 
Od gwałtu czarta złego.

Gdziekolwiek  się ja obracać będę 
Lubo swoj żywot w marnościach zbędę,
Ratuj mnie nędznego, 
Daj łaskę Syna twego.

Za twą przyczyną wszytek świat stoi, 
Obrono moja i wieczna zbroi,
Tak grzesznych i pobożnych, 
Domowych i podrożnych.

Nie dawaj mi się w lewo obrocić, 
Racz grzechy moje wniwecz obrocić
I psować w mym ciele, 
Jako nieprzyjaciele.

Chciej się przyczynić twoją przyczyną,  1 391
Za nieszczęśliwą tą moją winą.
Do Syna twojego,
Na mnie rozgniewanego.
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Aby on z swojej wielkiej dobroci 
Odpuścił moje brzydliwe złości  
I ducha swojego 
Wlewał do serca mego.

Więc kiedy przyjdzie czas nieszczęśliwy 
Lub nieprzyjaciel krwie mojej chciwy, 
Dodaj mi swej rady
Od szwanku i od zdrady.

Czartowskie sidła chciej sama zgromić, 
A mnie grzesznego od nich obronić;
Dodawaj pomocy 
Tak we dnie, jak w nocy.

A gdy nastąpią od śmierci trwogi, 
Że przyjdzie stanąć na on sąd srogi,
Miej mię w swej obronie 
Przeciw piekielnej stronie.

Niech moj występek zmazany będzie, 
Kiedy mię Syn twoj sądzić zasiędzie;
Z twej, Panno, przyczyny 
Niech będą starte winy.

By nieprzyjaciel moj zazdrościwy, 1 392
Nie miał pociechy, dusze mej chciwy;
Niech z twojej przyczyny 
Nie będę opuszczony.

Niechaj cię chwalę wespoł z świętemi
I ze wszytkiemi dworzany twemi;
Nie puszczaj na wieki 
Z twojej świętej opieki.
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A przed skończeniem żywota mego, 
Oddawam tobie siebie samego,
Przyjmij mię grzesznego 
Pod moc ramienia swego.

Przez niestracenie Panieństwa twego 
Nie racz odrzucać człeka grzesznego,
Chciej go znać nędznego, 
Za niewolnika swego.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Panno nad chory anielskie wzniesiona,
Zastępco ludzi grzesznych położona, 
Do ciebie, Panno, pokornie wołamy, 
Serdecznie łkając, ratunku żądamy.

Ze wszech stron straszne następują trwogi, 1 393
Czego się boją nasze biedne progi, 
Patrząc na strzały gniewem zaostrzone, 
Od Syna twego na świat wypuszczone. 

Już rozmaite na nas plagi biją, 
Już Syna twego gniew nad naszą szyją 
Wisi dla sprosnych naszy nieprawości –  
Ratuj co prędzej, Panno, z twej litości. 

Nie dopuszczaj ty, aby pohańbieni
Mięli457 być słudzy tobie poślubięni
Od złych poganow – lecz nas ratuj sama, 
Gdy cię prosiemy, padszy na kolana.

Panno jasnością słońca otoczona,
Nad wszytkie chory wysoce wzniesiona, 
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Przez niestracenie Panieństwa twojego 
Racz się przyczynić do Syna swojego – 

Aby nie pomniał naszych brzydkich złości, 
Ale używszy swej zwykłej litości –  
Płaczliwe czasy w radości obrocił,  1 394
Miecz oddaliwszy, złoty pokoj wrocił.

Jezu najdro<ż>szy, Jezu dobrotliwy, 
Przyszłego wieku Sędzio sprawiedliwy,
Nie daj nam ginąć od okrutnej ręki, 
Uczyń to, Panie, dla gorszkiej458 twej męki – 

Wspomniej na swoj bol, gdyś był krzyżowany, 
Dla nas to grzesznych srodze katowany. 
Niechaj cię chwalem w tym domu beśpiecznie, 
Raczże to sprawić na wiek wiekow wiecznie. Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Witam Cię, witam, Krolowa459 niebieska, 
Witam Cię, witam, Pani archanielska!
Ciebie Pani, co za nami
Błagasz Boga, gdy śmierć sroga
Nas z ciałem rozłącza.

Kiedy się jasne zorza460 zapalają 1 395
Lub kiedy bystre w ocean wpadają,
Ja powstaję, cześć ci daję,
Niech przyjemna, nie daremna
Moja prośba będzie.

W każdym przypadku: lub w szczęściu będący,
Lub na głębokim morzu żeglujący, 
Zawsze ciebie prosiem w niebie, 
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Byś raczyła uprosiła461
Za nas Syna swego.

Czegoż dla ciebie Syn twoj nie uczyni,
Byś tylko chciała, choć i kto przewini!
Wnet odmiana: twarz rumiana,
Po złej nocy o pułnocy462
Powstaje Jutrzenka463.

Ratujże, ratuj człowieka grzesznego, 1 396
Ratuj, o Panno, sługę upadłego!
Bo gniew srogi Syn twoj drogi 
Na świat spuszcza i odpuszcza, 
Kiedy go ty prosisz.

Prosim cię tedy, Krolowa niebieska,
Grzesznych ucieczko, Pani archanielska:
Racz być z nami, gdy nad nami 
Syn twoj drogi sąd swoj srogi
Będzie raczył sądzić.

Przyjmij nas, przyjmij pod obronę swoję,
Kwapiem się, kwapim pod opiekę twoję,
Boś jest dobra, w łasce szczodra
Na mizernych i ułomnych,
Ktorzy proszą ciebie.

Boś ty jest, Panno, nas grzesznych ochłodą, 1 397
Jesteś, o Panno, ubogich gospodą,
Chciej nas chować i ratować 
Od pogańskich i szatańskich
Nawałności zawsze.

Podaj tonącym miłościwą rękę,
A nie daj wpadać w czartowską paszczekę464,
Już toniemy, już giniemy,
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Przybądź, prosim, ręce wznosim,
Panno, na ratunek.

Piekności twojej słońce się dziwuje,
Jasności twojej miesiąc ustępuje;
Tyś piekniejsza i jaśniejsza 
Niżli gwiazdy na czas każdy,
Zaranna Jutrzenko.

Mamy nadzieję, że nas nie opuścisz, 1 398
I z twej obrony, Panno, nie wypuścisz;
Bądź do końca, Tyś obrońca,
Gdyż nad ciebie inszey w niebie 
Patronki nie mamy.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Ty, ktoraś pieknie dni swoje skończyła  
I w Palestynie szczęśliwie zasnęła, 
Daj dobrze skonać, bez grzechu poczęta
Panienko święta.

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, 
Uproś nam łaskę u swojego Syna  
I żal za grzechy, bez grzechu poczęta 
Panienko święta.

Kiedy nam język śmiertelnosć skrępuje  
I myśli nasze rozum rozwięzuje465, 
Uproś nam skruchę, bez grzechu poczęta 
Panienko święta.

Twoj Syn, a Bog nasz  był przy zejściu466 twoim,
Gdy będziem konać, świętym ciałem swoim  1 399
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Niech nas posili, bez grzechu poczęta,
Panienko święta.

Tobie dwanaście kapłanow służyli467 ,
Prosimy,  żeby i ci z tobą byli 
Przy naszej śmierci, bez grzechu poczęta
Panienko święta.

Jozef  panieństwu twemu poślubiony, 
Ty z jednej, a on także z drugiej strony 
Niech przy nas będzie, bez grzechu poczęta
Panienko święta.

Ziemi śmiertelne ciało legujemy, 
W godzinę śmierci duszę-ć468 oddajemy  
Do ręku469 twoich, bez grzechu poczęta
Panienko święta.

Ciebie do nieba z tryumfem duchowie  
Zaprowadzili wespoł aniołowie, 
Nam też dopomoż, bez grzechu poczęta
Panienko święta. 

Szczęśliwa-ś470, ktorej Panieńskiego ciała 
Okrutna się śmierć dotykać nie śmiała;
Broń nagłej śmierci, bez grzechu poczęta  1 400
Panienko święta.

Przez boleść twoję, ktorą-ś w on czas miała, 
Gdy Syn twoj konał, Tyś pod Krzyżem stała, 
Uproś dobrą śmierć, bez grzechu poczęta
Panienko święta.

A że przy tobie dano raj łotrowi, 
Za twą przyczyną i mnie grzesznikowi 
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Niech niebo dadzą, bez grzechu poczęta
Panienko święta.

Szczęśliwy-ś łotrze, że z litości swojej 
Jezus z Maryją był przy śmierci twojej; 
Uproś lekką śmierć, bez grzechu poczęta
Panienko święta. 

A ci, ktorzy już dni swoje skończyli  
I ten straszliwy termin odprawili, 
Niech mają pokoj, bez grzechu poczęta
Panienko święta.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)471

Witaj, Krolowa Nieba i Matko litości,
Witaj, nadziejo nasza, smutku i żałości!  1 401
K tobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,
K tobie wzdychamy, płacząc w tarasiech472, więźniowie.

Orędowniczko nasza, racz twe litościwe
Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe
I Owoc Błogosławion żywota twojego 
Racz pokazać po zejściu z świata mizernego.

O łaskawa, pobożna, o Święta Maryja,
Niechaj wszyscy zbawieni będą grzeszni i ja!
O Jezu, niech po śmierci ciebie oglądamy,
O Maryja, uproś nam, czego pożądamy! Amen.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)473

Nitida stella, casta Puella, Tu es florum flos, 
O Mater pia, Virgo Maria, Ora pro nobis.
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Jesu salvator, mundi amator, Tu es florum flos. 
O Jesu pie, Fili Mariae, Eja audi nos.
Mater benigna, Honore digna, Tu es florum flos , 1 402
O Mater pia, Virgo Maria, Ora pro nobis.
Alme Rex Regum, Conditor legum, Tu es florum flos, 
O Jesu pie, Fili Mariæ, Eja audi nos.
Cæli Regina, Virgo divina, Tu es florum flos, 
O Mater pia, Virgo Maria, Ora pro nobis.
O gloriosa, ô cæli rosa, Tu es florum flos, 
O Mater pia, Virgo Maria, Ora pro nobis.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)

Jeszcze słońce promieni swoich nie straciło,
Choć się na czas pochmurny czarnawe zakryło, 
Jeszcze niebo z gwiazdamy jaśniącemi będzie
Przyodziane, choć teraz niewidome wszędzie. 

Ufam, dufam – że przed sercem twoim  
Będzie wszędzie jasność oczom moim;
Jeszcze cnota kosztowna nie umarła światu 1 403
Ani kwiateczki polne nie zginęły latu.

Jeszcze fortuna morzu po474 głębokim chodzi,
Nie wspierając się wiosłem ani mając łodzi; 
Płynie, słynie, nawałność nie szkodzi, 
I tam, i sam475 wszędy wolno chodzi.

Jeszcze mnie Bog da taki czas, w ktorym ja prawię, 
Iże moję niewinność w sercu ludzkim stawię, 
A ci, co teraz o mnie jak najgorzej tuszą,
W swoim własnym nieszczęściu zatopić się muszą.

Boże, dajże nam upamiętanie, 
W tobie samym pokładam ufanie, 



Przydatek pieśni Bardzo Nabożnych

Że mi raczysz dać grzechow odpuszczenie,
A potym z tobą wieczne odpocznienie. Amen.
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Pierwsza część wesoła
Zwiastowanie

Maryja, bądź pozdrowiona, 
Przez anioła poślubiona;
Byś Matką Bogu została,
Pokorą-ś się podobała.

Nawiedzenie
Gdyś w dom Elżbiety przybyła,
Wszytkim-eś radość sprawiła;
Jan się w żywocie raduje, 
Matka z Ojcem prorokuje.

Narodzenie
Krola-ś Nieba porodziła,
We żłobie-ś go położyła; 
Aniołowie się radują,
Pokoju z Bogiem winszują.

Ofiarowanie 1 405
W kościele go ofiarujesz,
Parą ptasząt odkupujesz;
Symeon Boga piastuje,
Anna o nim prorokuje.

Nalezienie
W kościele Jezus zostaje,
Rodzicom smutek zadaje;
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Prędko się potym radują,
Gdy go z doktormi477 najdują.

Conclusia
O Panno błogosławiona,
Łaski-ś Bożej napełniona; 
Niech, ktorzy cię pozdrawiają,
Łaskę Bożą przez cię mają.

Wejrzyj, Panno, będąc w niebie,
Na nas, ktorzy zdobiem ciebie
Rożańca co dzień koroną,
Bądź nam przed Bogiem obroną,

Ktorzy w to bractwo wpisani, 1 406
Niech nie będą wymazani
Z ksiąg żywota, lecz świętemi
W chwale wiecznej niech żyjemy. Amen.

Wtora część żałosna
Modlitwa w Ogrojcu

Duszo moja, wspomnij sobie,
Co Pan cierpiał gwoli478 tobie:
Jako krwią spłynął w Ogrojcu, 
Modły czyniąc Bogu Ojcu.

Biczowanie
Do słupa był przywiązany 
I okrutnie biczowany, 
Za nas cierpiał to karanie, 
Że człowiek zasłużył na nie.

Koronowanie 1 407
Żołnierze srodze zbytkują, 
Pana cierniem koronują;
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Trzcinę miasto berła dali,
W szarłatną szatę ubrali.

Dźwiganie Krzyża
Jezusa na śmierć skazano,
Rowno z łotry poczytano;
Idzie z Krzyżem obciążony,
Upada na twarz zemdlony.

Ukrzyżowanie
Znowu cierpi ciężkie rany
Do krzyża przynitowany;
Bok mu przebił oszczep srogi,
Gwoździe zaś ręce i nogi.

Conclusia
Panno, ktoraś ocierała 
Krew zsiadłą Synowi z ciała,
Spraw to, że on z twej przyczyny
Zetrze grzechow nasze winy.

O Panno błogosławiona, 1 408
Łaski479 Bożej napełniona, 
Niech, ktorzy cię pozdrawiają,
Łaskę Bożą przez cię mają.

Wejźrzyj, Panno, która-ś w niebie, etc. jako wyżej w pierwszej 
części.

Trzecia część radosna
Zmartwychwstanie

Smutek się zmienił w wesele, 
Pan po śmierci żyje w ciele;
Piekło i czarta zwojował, 
Więźniow wolnością darował.
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W niebo wstąpienie480 Pańskie
Rychło niebo otwierajcie,
A goście nowe witajcie,
Świętych wojsko tam wstępuje,
Chrystus przed niemi przodkuje.

Ducha Świętego zesłanie 1 409
Uczniowie Pańscy kochani,
Nowym darem darowani,
Przyjęli Ducha Świętego
W ogniu z nieba zesłanego.

W niebo wzięcie481 Panny Maryjej
Chciał Pan mieć Matkę u siebie,
Wzięta Panna, siedzi w niebie;
Od482 aniołow zaniesiona,
Nad ich chory wyniesiona.

Koronowanie Najświętszej Panny
Posadził ją Pan na tronie,
Koroną ozdobił skronie;
Zaczym niebieską Krolową
Wszytkie ją narody zowią.

Conclusia 1 410
O Panno błogosławiona,
Łaski Bożej napełniona, 
Niech, ktorzy cię pozdrawiają,
Łaskę Bożą przez cię mają, etc.  jako wyżej.

Pieśń o niepokalanym poczęciu
Najświętszej Panny Maryjej

Z awitaj, Corko Ojca przedwiecznego,
Przedziwna Matko Słowa wcielonego,
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Oblubienico Oblubieńca twego
Ducha Świętego.

Najświętszej Trojcy najświętszy Kościele,
Ktory poświęcił Bog Syn w naszym ciele,
Boskie kochanie, niewinnie poczęta
Panienko święta.

Wszytkie fortuny, wszytkie łaski w tobie,
Jak rzeki w morzu w jednej twej osobie, 1 411
Łask wszytkich morze, po Bogu w Syjonie
Najwyższy Tronie.

Jeszcze nie jaśniał firmament gwiazdami
Ani słoneczne koło promieniami, 
A tyś świeciła, niewinnie poczęta
Panienko święta.

Jeszcze w swym szyku Nieba nie stanęły 
Ani w swych brzegach morza zatonęły,
Gdy Boska mądrość pagorki ważyła,
Tyś przy niej była.

Wewnątrz i z wierzchu ty<ś> skrzynia złocista,
Bez rdzy grzechowej zawżdy promienista,
Bez cienia zmazy, niewinnie poczęta
Panienko święta.

Ciebie od wiekow Bog ulubił sobie, 1 412
Zmazy nie widział i na moment w tobie,
Z ust Najwyższego wynikłaś w wieczności,
Światłość z światłości.

Nim grzesznik Adam stanął po lewicy,
W przejrzeniu Boskim jednaś po prawicy,
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Przed wieki byłaś niewinnie poczęta,
Panienko święta.

Jako Krolowa w złocistej koronie,
W krolewskiej szacie tyś w pierwszej ochronie,
U Syna twego pierwej odkupiona,
Niźli stworzona.

Tyś jadowitą węża głowę starła
Przy twym poczęciu – ktora nas pożarła – 
Szlachetna Judyt, niewinnie poczęta 1 413
Panienko święta.

Zjadły nas stargał lew grzechu pierwszego,
Tyś nie słyszała i ryku samego,
Samson twoj – Syn twoj rozszarpał lwa tego
Pierworodnego.

Więc przez poczęcie, Panno, prosim ciebie,
Na wieki z tobą niech krolujem w Niebie,
Tam śpiewać będziem, niewinnie poczęta
Panienko święta.

Pieśń o Naświętszej483 Pannie

Perło droga, cna Panienko,
Rozlicznych kwiatkow rownianko;
Śliczna-ś, piękna-ś jak lilija,
Gdy się wśrzod484 lata rozwija.

Tronie cnego Salomona, 1 414
Rożdżko kwitnąca Arona;
Przez Hester485 figurowana,
Wszelkiej zmazy uchowana.
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Tyś jest jako kwiat rożany
W czerwony szarłat przybrany;
Śliczna-ś, piekna-ś486 i nadobna,
W pełni księżycu podobna.

Gaśnie słońce w swej ozdobie,
Gdy, Panno, stanie przy tobie;
W cień się gwiazdy obracają,
Twej śliczności nie zrownają.

W słoneczną szatę przybrana,
Koroną z gwiazd haftowana;
Miesiąc też ogniste rogi  1 415
Skłonił pod twe święte nogi.

Balsamie hojnie płynący,
Dusz ludzkich rany leczący,
Ty wszytkiem zdrowia dodajesz,
Czynić dobrze nie przestajesz.

Niech na morzu huczne wały
Będą kogo zalewały,
Ciebie wzywając serdecznie,
Przyjdzie do portu beśpiecznie.

Niech na placu rycerz śmiały
Pada na hartowne strzały,
Jak filar nieporuszony
Będzie twą mocą stwierdzony.

A gdy przyjdzie do wstępnęgo487  1 416
Potkania zobopolnego,
Gdzie niejeden głowę skłoni 
Od nieprzyjacielskiej broni – 
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A choć będzie otoczony 
Od nieprzyjacielskiej strony,
Gdy twej opiece podany,
Zdrowo będzie zachowany.

Niech z gniewu rozżarzonego,
Niech i z wyroku Boskiego
Nad światem śmierć zaraźliwa 
Swojej srogości zażywa.

Skoro do twojego Syna
Nastąpi twoja przyczyna,
Wnet jej żagle podniesione 1 417
Będą twą łaską spuszczone.

Ja też się garnę do ciebie,
Nie odrzucaj mnie od siebie,
A w każdym moim frasunku
Dodaj mi swego ratunku.

Jezus Chrystus, Syn twoj w niebie,
Wszytko uczyni dla ciebie;
Wszystkiego dokazać możesz,
Najgrzeszniejszego wspomożesz.

A gdy wspomagasz każdego,
Wspomoż też i mnie grzesznego,
Uproś grzechow odpuszczenie,
Po śmierci duszne zbawienie. Amen.

 Pieśń o obrazie  1 418
Najświętszej Panny Maryi studziańskim

Krolowa polska, Syna przedwiecznego 
Matko, panieństwa nienaruszonego – 
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Odnosisz chwałę od ludu wiernego
Czasu wszelkiego.

Tyś sobie narod polski ulubiwszy,
A na swą służbę on przysposobiwszy – 
Wydałaś miejsce, gdzie cię mają sławić
I błogosławić.

Szczęśliwyś przeto sęndomierski kraju,
Ktory rozkoszy pociesznego raju 
Najświętsza Panna hojnej nabawiła,
Gdy przemowiła – 

W Studziannym sobie kościoł nakazując 
Budować, w onym wielkie obiecując  1 419
Dobrodziejstwa swe – ktorych by poznali
Wielcy i mali.

Opoczyński się powiat niech raduje,
A kościoł jako najprędzej buduje –   
Pewien nadzieje Maryjej obrony
Od każdej strony.

I tak w tych krajach miejsce osobliwe 
Upatrzyłaś, gdzie łzy nasze płaczliwe 
Przyjmujesz – za nas błagając miłego
Synaczka swego.

Wiadomo wszytkim, ktorzy tu bywają,
Jak wiele łask twych na tym miejscu znają:
Ślepi wzrok biorą, chodzenie kulawi,
Każdy w głos sławi. 

Czarci przeklęci z ciał ludzkich pierzchają, 1 420
Moc twoję wielką nad sobą wyznają,
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Tu frasobliwi pociechę odnoszą,
Gdy o nię proszą.

Trzymaj w opiece Polskę utrapioną,
Od nieprzyjacioł bardzo poniżoną – 
Niechaj poganin czci nie depce twojej,
Niechaj się boi.

Niech się boi twej obozowej mocy,
Gdy dodasz z Nieba krolowi pomocy – 
A nasz krol N.N.488 chwalić ciebie będzie
Zawsze i wszędzie.

Tyś go przyczyną twą na tron wsadziła 
I godność taką jemu uprosiła;
Uproś zwycięstwo z nieprzyjacioł jego 1 421
U Syna twego.

Jozefie święty, Jezusa małego 
Piastunie, prosim, przyczyń się do niego,
Byśmy w pokoju pożądanym żyli,
Jęmu służyli.

Błagajże, Matko, Jedynaka swego,
Uchowaj wojny, jadu morowego, 
Głodu, spraw, byśmy godni Nieba byli,
Ciebie chwalili.

Daj zdrowie chorem, pociesz utrapionych,
Dźwigaj grzesznikow grzechami ściśnionych – 
Niech miłosierdzia twojego doznają,
Gdy go wzywają.

Przez twego Syna krwawe odkupienie  1 422
Oddal od Polski ciężkie utrapienie – 
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Niech wszyscy łaskę twą w tym miejscu znamy,
Gdy cię wzywamy.

Broń nas od jadu czarta przeklętego,
W godzinę śmierci broń wszelkich zdrad jego – 
Uproś na ten czas grzechow odpuszczenie,
Przy tym zbawienie. Amen.

Supplika do Pana Jezusa

Jezu moj litościwy,
Ja człowiek nieszczęśliwy –  
Grzechem obrażam ciebie,
Nie godzienem być w niebie.

Skarży na mnie sumnienie,
Ach, moje utrapienie – 
Żem rozkoszą zwiedziony,
Marnością zaślepiony.

Choćbym się skrył pod zięmię,
Grzechow mych wielkie brzemię –  
Utaić się nie może 1 423
Przed okiem twoim, Boże.

Czeka mię ogień wieczny,
A ja-m przecie bezpieczny –  
Lecz o jak cię przejednam,
Gdy się z światem pożegnam?

Czuło to serce moje
I wieczne niepokoje – 
Ściśnioną duszę miały489,
Żem grzeszył przez wiek cały.
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Ufałem szczęściu świata,
Ktore jako ptak lata: 
Łagodnie przylatuje,
Zdradliwie odlatuje.

Ach, dość niestatku mego,
Do ciebie, Pana swego,
Garnę się utrapiony,
Bym nie był zatracony.

Ty mię możesz ożywić,
Chocia-m się chciał sprzeciwić – 
Możesz przebaczyć winy,
Gniewu twego przyczyny.

Boże moj litościwy, 1 424
Ja, człowiek nieszczęśliwy  
Jako ryba do wody
Do twojej mrę ochłody.

Rybie bez wody nudno,
A mnie bez ciebie trudno – 
O Jezu moj kochany! 
O Zdroju nieprzebrany!

Jeleń się do potoku kwapi490,
A ja do twego boku – 
I z  ran twych skąd strumienie
Płyną na me zbawienie.

Przez twe gorzkie skonanie
Daj mi z grzechow powstanie –  
Przez zmartwychwstanie twoje
Daj niebieskie pokoje.
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Pieśń o skrusze

Ż al mi, żem kiedy zgrzeszeł przez me wszytkie lata,
Żem Pana swego gniewał dla nędznęgo491 świata;
W tym-em się nie obaczył, żem mu winien służyć, 
Gdyż mi on dał na świecie wiele dobra użyć.

A ja-m tego nie baczył, by to łaska jego,  1 425
Szcześciu-m492 to przypisował493, gdy dał co dobrego; 
Za to-m mu nie dziękował ani-m jemu służył, 
W tych-em się mu posługach najbardziej zadłużył.

Lecz to nie pochodziło z dobrego baczenia, 
Ale to ze złej myśli, ze złego sumnienia; 
W rozkoszach się kochając, nie myślił o Bodze494,
A snac-iem już prawie był na straconej drodze.

A teraz mi tego żal, moj wszechmocny Panie, 
Proszę, przyjmij łaskawie moje żałowanie; 

Gdy się daję w pokorę twej świętej miłości, 
Nieraczże już pamiętać moich nieprawości.

Bo ja wiem, iż-eś ty Pan, ktory wszytko możesz, 
A kiedy komu raczysz i sam dopomożesz, 
Zwłaszcza tym, ktorzy w tobie nadzieję swą mają,
A sercem bogobojnym łaski twej żądają. 1 426

Nakłońże ucha twego, Ojcze dobrotliwy, 
A nie opuszczaj mię w moj czas nieszczęśliwy; 
Gdy kiedykolwiek zawołam ściśniony frasunkiem, 
Przybądźże, proszę, Panie, przybądź mi z ratunkiem.
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Pieśń o prożności świata

Ż ycie niemiłe a serce troskliwe,
Myśl niespokojna i chęci pierzchliwe.
Ktokolwiek wspomni, musi być w żałości,
Jak cień przemija światowe marności.
Na coż was draźnią szalone honory,
Niechaj precz znikną z oczu mych splendory.
I coż wam po tym? Lepiej mieszkać w skale,
Nie znać prożności, zaprzeć się jej cale. 1 427
Salomon mądry swemi przymiotami 
Uznał, że prożność świat nad prożnościami.
Do czasu tylko ani się spodzieje,
We mgnieniu oka jak wszytko zniszczeje.
W coż one poszły tak zacne Heleny,
Pieszczonym głosem wabiące Syreny?
Niebo i ziemię ta wszytko zrównała,
Patrz marna roskosz, jak się nie nadała.
Kto niebu żyje, ten światu umiera,
Ani się więcej do niego napiera.
Ale kto z światem zawarł pakta wiecznie,
Musi się z Niebem pożegnać bezpiecznie.
O serca ludzkie, w coż tedy dufacie?
Często was myli, w czym nadzieję macie.
Termin ostatni – ten nigdy  nie minie,  1 428
Długo-li, krotko-li – świat ze wszytkiem zginie.

Pieśń druga o tymże

Jest zdrada w świecie,
Jak w polnym kwiecie,
Więc ją porzucić –  
Duszo kochana,
Grzechem zmazana, 
Czas się oczucić495. 
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Biją godziny,
Przyczyniasz winy,
Szatan swe strzały 
Jadem naciera,
Piekło otwiera,
Stroż nieospały.

Nade lwy sroższa,
Nad smoki gorsza,
Śmierć na nas czuje; 
Rozkosz cukruje, 
Żyć obiecuje,
Kosę gotuje;
A w tym szarłaty
I kmiecie496 płaty
Jako mol psuje; 
Krolmi497 kieruje,
Cesarze truje,
Wszędy panuje.

Obraca w błoto
Perły i złoto,
Robaki daje; 
Zacnym hetmanom,
Chłopom i panom
Serce się kraje, 
Gdy w trochę płachty 1 429
Odziewa szlachty
Grono zielone498;
Tam ciska w groby 
Marsa ozdoby
Krwią ubroczone.

Żałosne matki,
Od piersi dziatki
Śmierć wam wydziera,
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Śmierć jadowita,
Gdy kwiat zakwita,
Wnetże go zrywa. 
Zaś wychowanych
Synow kochanych
Nie daje zażyć; 
Klejnot tak drogi
Każe głos srogi
Prędko odważyć.

Podcina kosą
Jak trawę z rosą
Młodź wyśmienitą,
Husarza z boju,
Bierze do gnoju
Moc znamienita.
W bojaźń obraca,
Serce utraca,
W smutek odziewa,
Rycerz umiera,
Harce zawiera,
Krwią piersi zlewa.

Nie da się prosić
Śmierć ni rąk wznosić,
Wszytkich zabija; 
A choć przewlecze
Twoj wiek, człowiecze,
Jednak nie mija; 
Matuzal stary
Niż doznał wiary,
Umarł w tysiąc lat,
Jozef strapiony,  1 430
Potym wsławiony
Zwiędniał jako kwiat.
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Absalon gładki,
Zły syn złej matki,
Gdzie w swej urodzie 
Glans jego spłynął,
We krwi utonął, 
Jak marmur w wodzie.
Jak złote włosy
Od ostrej kosy
Leżą podcięte, 
Krwią boki pluszczą,
Dąbrowę tłuszczą
Grotami wspięte.

Pasmem się wiją,
Gdy piersi gniją,
Sprośni pędracy499;
Rotami chodzą,
Gdy harce zwodzą 
Z powietrza ptacy. 
Wesołe czoło
Dziurawe w koło,
Wargi rumiane 
Daleko cuchną,
Gdy już opuchną
Ropą oblane.

Mizerne oko
Uschło szeroko,
Twoje ogrody,
Złote winnice, 
Zimne krynice
I rzeczne brody; 
Cyprys blednieje,
Roża więdnieje,
A twe powieki 
Siły nie mają, 1 431
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Uciech nie znają,
Gniją na wieki.

Ucho kamienne,
Piersi zbawienne500
Coś odganiało,
Gdzie wdzięczne strony501, 
Głośne padwany,
Ktore ustały;
Cytry sprochniałe,
Arfy502 zbutwiałe, 
Milczy muzyka;
Teraz kosztuje,
Wiernie pilnuje 
Robak języka.

Gdzie jest pląsanie,
Gdzie rąk kleskanie503,
Insze lubości,
Gdzie tańce miłe,
Gdzie nogi zgniłe,
Wasze radości;
Bachusie swego
Starosłodkiego
Wina pozbyłeś,
Piekielnych szańcow
Dla skocznych tańcow
Młodź nabawiłeś.

Świetne szarłaty,
Drogie bławaty504,
Gdzie wasza cnota, 
Chłop nie da prosty
Za wasze koszty
Swego odzienia;
Czymże zdradzacie,
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Czym namawiacie
Młodź nierozmyślną, 
By się stroiła, 
Sercem bawiła 
Rozkosz pomyślną.

Wymyślne wety, 1 432
Smaczne pasztety
I wina drogie
Na nas godzicie,
Bo nam mnożycie
Robactwo srogie.
Objadajże się, 
Upijajże się, 
Wytchnieć też tego, 
Czeka cię taka
Pijaństw zapłata
Trunku smolnego.

Szczera marności,
Marna prożności,
Także na świecie
Wszytko się mięni,
Złe z dobrem żęni505 
Zimie i lecie506;
Młodość czerwona,
Starość zielona
Także to słynie,
Za twoje poty,
Nędze, kłopoty
Także to ginie.

Nieszczęsna głowa,
Zrozumiej słowa,
Przecz świata pragniesz, 
Czem507 piekłu służysz,



Kancyjonał pieśni nabożnych

316

W rozkoszach płużysz, 
Sercem nie władniesz; 
Wyglądasz z broga, 
Nie dbasz o Boga,
Jakoby-ć508 nieba,
Przebywszy lata, 
Po zejściu z świata
Nigdy nie trzeba.

Bogacz szalony
Jęczy strapiony
W siarczystęm lochu,
Tak dla srebrnego, 1 433
Trochę złotego 
Zskwarzy się prochu; 
Z ognia głos wznosi,
O kroplę prosi
Maluchną wody, 
Co przedtym śpiewał,
Dostatki miewał,
Codzienne gody.

Marna prożności,
Prożna marności,
Co my widziemy!
Biada! Pijaństwo,
Skarby, tyraństwo,
Ach, miłujemy! 
Czyli nie wiemy,
Że wiatr goniemy,
Gdy chcemy świata? 
Lecz zawsze bitwy
Toczy gonitwy
Nocna poświata.
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Jużeś żył wiele,
Grzeszyłeś śmiele
Przy twej rozkoszy,
Perły z urodą
Nie pojdą z tobą,
Śmierć to rozproszy;
Zostaną woły,
Kurki, stodoły
Worki509 natkane,
Czeladź, szarłaty,
Twe tylko szaty
Mary usłane.

Fraszki są dziatki,
Niemądre matki,
Co ich żądają,
Bo jakim510 będą, 1 434
Na czym zasiędą,
Same nie znają; 
Z rodzica cnego
Syn nicdobrego
Rodzi się często,
Wszytko przepija,
Potym rozbija 
Po wsiach lud gęsto.

Pierwej chciwością, 
Potym i złością 
Swą wolą511 puszcza, 
Dni swej młodości
Na nieprawości
Szpetnie rozpuszcza; 
Stąd ci512 utrata
Spływa na brata – 
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Świat nicdobrego –   
Wynosi sławę, 
Herby, buławę
Z domu zacnego.

Zginęły dawne,
Dzielne i sławne 
Ich familije, 
A dobry dziedzic
Jak prawy rodzic 
Dobrem ich żyje;
Płochość synowska,
Zdrada łotrowska,
Co pogubiła
Naprzod klejnoty,
Potym herb złoty
W wino wrzuciła.

A my szaleni,
Grzechem spaleni 
Nic nie czujemy; 
W ziemne więzięnie
Choć nas czart żenie513,
Nic nie widziemy;
W piniądze514 nie trwaj, 1 435
Przenieś w rajski kraj
Twe majętności, 
Płać potępienie,
Kupuj zbawienie,
Odstępuj złości.

Buduj klasztory,
Ubogim stoły
Hojnie wystawiaj,
Sierotom w Bogu  
Daj w twoim progu,
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Więźnie wybawiaj;
Bo wszytko strata,
Co dasz515 dla świata,
Przetoż oń nie dbaj; 
Szczęśliwe dobra,
Ktore twa szczodra
Ręka prześle w raj.

Co za pożytek,
Że twoj zbior wszytek
Głupi syn trawi, 
A ciebie smoły
Za twe stodoły
W piekle nabawi? 
Czystość, prostota
I wszelka cnota –
Ta nie zaginie,
Z niej po żywocie
W nędzy, kłopocie
Ochłoda płynie.

Tam pociech świętych
Dla grzechow zdjętych
W Niebie zażyjesz, 
Tam twych kłopotow,
Tam z pracy potow
Piersi omyjesz;
Tam niemasz zdrady 1 436
Buntow i zwady,
Tam pokoj święty  
Wszyscy trzymają,
Żalu nie znają,
Każdy bezpieczny.

Przez twoj bol srogi,
Jezu moj drogi,
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Daj nam powstanie, 
Na śmierć okrutną,
Kosę rozrutną516 
Daj pamiętanie; 
Daj lamentami,
Hojnemi łzami 
Obmywać grzechy; 
Racz się zlitować,
A daj oglądać 
Rajskie pociechy. Amen.

Pieśń w utrapieniu517

Ufam Bogu w nieszczęściu mym, że mnie on pocieszy,
A w tak wielkiem żalu moim łaskawie rozśmieszy.
Obroci moj płacz w wesele, przydawszy rozkoszy.
Niepotężna zła to chwila łatwo ją rozproszy.
Sam ja nie wiem, skąd wiatr wstanie ku wdzięcznej ochłodzie,
Już upadam ze wszytkich stron, będąc na swobodzie. 1 437
Nadzieja mi sama ufa, myśl mi naprawuje518
I ukazuje do Pana, co wszytkiem szafuje.
Choćbym się ja pod ziemię skrył, i tam mię ty znajdziesz,
Choćbym się też w skałę zawarł, i tam mię dosiężesz.
Ale ja, stojąc z daleka przykładem grzesznika,
I mowię519: „Boże, czemuś mię opuścił, nędznika520.
Już przyszedł czas polepszenia żywota mojego,
Com z młodych lat na tym świecie czynił wiele złego.
Zmiłujże się już nade mną, o moj wieczny Panie,
A do uszu twoich świętych przypuść me wołanie.
Jedno abym cierpliwym był w tym to krzyżu moim,
Rządź mię ty ku chwale swojej Duchem Świętym twoim.
Jeśli też mię chcesz doświadczyć, i to wolno tobie,
Doświadczajże, poki raczysz, a probuj mię sobie.
Cały dzień, całą noc wołam, Boże moj, do ciebie, 1 438
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A ty nie chcesz prośbie mojej dać miejsca u siebie.
Zażyj miłosierdzia twego, uskrom wielkie męki,
Jużem prawie upadł wszytek przez gniew twojej ręki”.

(brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)521

Przyjdzie, Panie, zaginąć, ratunku potrzeba, 
Ktorego ja nie pragnę, tylko ciebie z nieba;
Twej się woli polecam i przyznać to muszę, 
Miasto wielki pociechy ciężki żal odnoszę.
Wszakże ja to od ciebie, Zbawiciela mego, 
Przyjmuję i dziękuję z serca wesołego.
Jestem jak wodna trzcina, ktora wielkiej suszy, 
Skoro lada wiatr wionie, zarazem ją skruszy;
Albo jak list522 zielony, ktory mrozem zdjęty
Od rodzajnego drzewa bywa precz odcięty,
Ktory na ziemię padszy523, nizacz524 już nie stoi,
Tylko się jego szumu daremno zwierz boi.
Także i ja, moj Panie, bez ratunku twego 1 439
Upadam jako on list od razu jednego.
Wczesnym, proszę, dostatkiem opatrz mię, moj Panie,
Bogactwa i ubostwa nie dopuszczaj na mię.
Bywszy w wielkiem bogactwie, zapomniałbym ciebie,
A zaś w wielkim ubostwie przekląłbym sam siebie.
Nie wierz żaden fortunie ani też w pokłady,
A na każdą godzinę spodziewaj się zdrady.
Bo co-ć525 dziś da fortuna, to jutro wziąć może,
A żaden cię w nieszczęściu twoim nie wspomoże.
Bo ci, co przedtym z tobą hojnie przestawali,
Nie tobie, ale twemu szczęściu się kłaniali.
Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego,
Ale go Pan wybawia zawsze ze wszytkiego – 
Strzegąc, aby namniejsza526 ze wszech jego kości
Nie była obrażona z jego opatrzności.
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 (brak tytułu tej pieśni w starodruku Kancjonału)527 1 440

Smutne me serce w żałości omdlewa, 
W grzechach zasnęło, co dzień ich przybywa;
Frasunku dosyć, dusza rzewno płacze, 
Ciało nic nie dba, a w rozkoszy skacze.
Ty sam, moj Panie, ktory piekne528 zdroje 
Z skały wylewasz, wypądź529 grzechy moje 
Z gnuśnego ciała, by nie panowały, 
A w sercu moim nie rozkoszowały.
Niech nieprzyjaciel z tego się nie chlubi, 
Iże wziął śmiałość, a wiedzie do zguby.
Ty sam, moj Panie, z Nieba wysokiego 
Racz sam530 nawiedzić do serca mojego.
Abym ja, smutny, tobą się mogł cieszyć, 
Świat opuściwszy, do ciebie się spieszyć;
I mieszkać z tobą w twym Niebie beśpiecznie, 
Chwaląc cię, Pana, na wiek wiekow wiecznie. Amen.

 Fortuna prawdziwy Bog 1 441

Sam Pan Bog moj najwyższy mym szczęściem kieruje,
Minąć mię to nie może, co mi obiecuje.
Co komu Bog obiecał, zazdrość nie ukradnie,
A komu zaś nie obiecał, z ręku mu wypadnie.
Powodź, by też największa, ta mi nie zaszkodzi,
Bo Stworzyciel najmilszy za rękę mnie wodzi.
Gdy fortuna bystrolotna swym się kołem toczy,
W ten czas Boga mego ja biorę przed oczy.
I wzywam cię, Boże moj, bądź nadzieją moją,
A chciej cale mię zachować pod obroną twoją.
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Pieśń do świętych patronow polskich

Wysokich niebios wysocy panowie, 
Słabego świata możni patronowie: 
Ratujcie nędznych, ratujcie, prosiemy, 
Bo bez posiłku ostatnie giniemy.

Pojrzyjcie na nas od tronu Pańskiego,  1 442
Nachylajcie ucha długo broniącego –  
Utulcie serce Boga rozgniewane,
Wściągniejcie ręce gniewem hartowane. 

Biskupie wielki miasta krakowskiego, 
Patronie przedni Krolestwa Polskiego: 
Patrz, jako leży Polska Piotrowinem531, 
Wskrześ, a pokaż się twej Ojczyzny synem.

Wojciechu Święty, wojen cieszycielu532 ,
Bogarodzice wybrany czcicielu533: 
Zastaw się, prosiem, za przestępnikami,
Niech cię obrońcą dawnym nowo znamy.

Kwiecie niezwiędły534 chwały, Floryjanie, 
Niech przez cię Polska upadła powstanie, 
Racz podnieść rękę, ktorąś ofiarował, 
Gdyś się Polakom patronem darował.

Jacynkcie535 drogi, skarbie bez szacunku536,
Pospolitego okupie frasunku: 
Nad wszytkie wody złe537 się rozigrało,
Tkniej płaszczem, żeby igrzysko przestało. 1 443

Czysty Panicu, dziwny krolewicu538, 
Po Państwie Polskim niebieski dziedzicu, 
Lilija biała, krucyfiksie żywy,
Bądź  Kaźmierzu Ojczyźnie chętliwy.
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Znaj wojska, ktorym z nieba hetmaniłeś,
Znaj kraje, ktorych cudownie broniłeś, 
Nie wyrzekaj się strapionej dziedziny,
Oddal gniew prośbą, znieś zasługą winy.

Zbytecznie ludzkim posiłkom ufano,
Gdy prawa twoje święte połamano, 
Przetoż posiłki stały się klęskami, 
Zgoda niezgodą, pomocy ranami539.

Przybywaj i ty, Kostko z naszych kości,
Patrz, jakich mamy w twoim domu gości; 

Postaw się kością nieprzyjacielowi, 
A bądź podporą twej krwi dziedzicowi.

Wszytkich pospołu pokornie wzywamy,
Ktorych Krolestwa opiekunmi540 znamy: 1 444
Ej, kiedyż tedyż ubłagacie541 Boga, 
Że pokoj wroci, a ustąpi trwoga!?

Nad wszytkie jednak oraz przed wszytkiemi
Błagamy ciebie – święte nad świętemi – 
Maryja, Matko Boga i Sędziego, 
Przejednaj Syna długo gniewliwego.

Pomniej, żeś naszą Panią się mieniła, 
Czemuś sług twoich teraz opuściła?
O, jako nazbyt bezpiecznie grzeszemy, 
A tym opiekę niebieską traciemy!

Ufajmy jednak, matka to litości,
Przyjmie pokornych do swej łaskawości; 
„Ach, przyjmij, przyjmij!” – u nog twych wołamy, 
Depc po nas, tylko niech Boga błagamy.
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Pieśń o Świętym Stanisławie

Stanisławie, polski nasz patronie,
Twoich ziemkow542 miej w pilnej obronie;
Oto wszyscy upraszamy, 
Przez cię Boga błagamy: 1 445
„Bądź przy naszej stronie!”.

Stanisławie, biskupie krakowski,
Wejźrzyj z nieba na twoj narod polski,
Obacz jego utrapienie, 
Obacz kościołow zniszczenie,
Gaśnie honor Boski.

Stanisławie, męczenniku sławny,
Ku Ojczyźnie odnow afekt dawny,
Wszytka prawie spustoszała, 
Chwała Pańska gdzieś ustała – 
Zły lud i nieprawy.

Stanisławie, pasterzu czujący, 
Twą owczarnię szarpie lew ryczący,
Odszczepieńcy i poganie 
Sprzysięgli się prawie na nię –   
Siadł orzeł lecący.

Stanisławie, zbawco ludu twego, 
Piastuj serce krola odważnego,
Rządź senatem i wojskami, 
Grom pogan z sizmatykami543 –     
Władzą Wszechmocnego.

Stanisława zwierciadło czystości, 
Dyjamencie mężny stateczności,
Rożo wstydu panieńskiego,  1 446
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Świeco kochania Boskiego – 
Ogniu żarliwości.

Stanisławie, opatrz nas cnotami 
Godowemi, ktore są szatami,
Byśmy niemi ozdobieni 
Siedli w niebie uwielbieni –  
Między aniołami.

Stanisławie, polski nasz patronie, 
Swoich ziomkow miej w pilnej obronie;
O to wszyscy upraszamy, 
Przez cię Boga dziś błagamy: 
„Bądź przy naszej stronie!
Bądź przy naszej stronie!”

Pieśń o Świętej Annie

C hwalmy Boga z wysokości
A dziękujmy jego mocy544,
Ktory raczył dać zbawienie
Przez Maryi narodzenie.

Anna święta i nabożna,
Miłościwa i pobożna, 
Dwadzieścia się lat smuciła,
Albowiem płodu nie znała.

Ciebie Pan Bog umiłował 1 447
I w łasce swojej zachował;
Ktory człowiek służy tobie,
Ten będzie krolował w niebie.

Ile liścia545 jest na drzewie
I też jasnych gwiazd na niebie, 
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Ile kropel morskiej wody,
Tyle masz w Niebie chwały.

Nigdym ja tego nie słyszał 
I w Piśmie Świętym nie czytał,
By ktory szedł w potępienie,
Ktory służy Bogu wiernie.

O Anno błogosławiona,
Rodzaju-ś jest wysokiego,
Proś za nami wnuka swego,
Jezusa Nazarańskiego.

Szeroko-ś jest w łasce Bożej, 
Ty pomagasz duszy każdej,
Jasnością ślepe oświecasz, 
Od diabelskiej mocy zbraniasz.

Pocieszysz mnie dziś smutnego,
Człowieka bardzo grzesznego,
Abym Bogu służył wiernie,
A z tobą krolował w Niebie.

O Anno błogosławiona, 1 448
O tobie jest sława dobra, 
Z ciebie wyszła Gwiazda Morska,
Najświętsza Pani Anielska.

Z ktorą już w niebie krolujesz
I z Świętą Trojcą wiekujesz;
Tobie służą aniołowie 
I lotni cherubinowie.

Racz na nas grzesznych wspomninać, 
A daj w łasce Bożej skonać;
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Oświeć dusze nasze w Niebie,
Ktore się garną do ciebie.

Pieśń o Świętym Sebastyjanie546

Sebastyjanie, święty męczenniku, 
Chrześcijańskiej wiary pierwszy uczęstniku,
Wejźrzyj na nasze płaczliwe wołanie,
K tobie wzdychanie.

Już k nam morowe powietrze przychodzi, 
Już młode dziatki i stare nadchodzi, 
Czynią się wrzody przeciw przyrodzeniu,
Lekarstwu złemu547.

Niektorzy ludzie tak rychło pomarli,
Że i bez grobow na ziemi leżeli,
Niektore ted<y do wody miotano, 1 449
Rybom dawano.

Przeto my k tobie płaczliwie wołamy, 
Racz je oddalić, Święty Sebastianie548,
To złe powietrze od naszej krainy,
Miedzy549 pogany.

Przez okrutne u słupa związanie 
I od bezbożnych w twe ciało strzelanie:
W ręce i  w nogi, w piersi, także w boki,
Miałeś wielkie męki.

Męczenniku Boży, raczże nas wysłuchać, 
Abyśmy to mogli otrzymać
U twego Pana, o co prosimy
My twoi słudzy.
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Daj, Panie Boże, życia przedłużenie
A nabożne w przygodach zetrwanie,
Z tobą krolowanie.

Bo śmierć okrutna tak nam bardzo grozi, 
Że niektore ludzie w potępienie wodzi;
Już braci naszych ani też siostr niemasz, 
Ktorzybykolwiek pochwaliliby550 nas.

Daj, Jezu Chryste, miłościwy Krolu,  1 450
Panno Maryja, raczże nas wysłuchać,
Uproś nam w niebie wesołe mieszkanie,
Z Bogiem krolowanie. Amen.

Pieśń o błogosławionym Janie Kantym

O  Panie Boże Wszechmogący,
Prosim, racz nam być pomocny 
Na wysławienie świętego
Doktora Jana Kantego, 
Ktory w Kęciech551 był zrodzony,
W cnotach z dzieciństwa ćwiczony 
Od rodzicow bogobojnych
I w jałmużnie świętej hojnych. 
Miał z młodu Ducha Świętego
Wlany dar do serca swego, 
Łączył oraz z naukami
Modlitwy święte z postami; 
W tym słysząc, że z woli Boskiej 
W cnej Akademiej Krakowskiej 
Młodź się ćwiczy i jak pszczoła
Bierze miod z rożnego zioła, 
Biegł jak łania źrzodeł chciwa,
Kiedy jej słońce dogrzewa.
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Tamże w cnotach i w mądrości  1 451
Urosł z Boskiej opatrzności. 
Będąc doktorem Pisma Świętego,
Miał się za najniższego.
Sam w cnotach wszytkim przodkował,
Prożnowania się warował. 
Dyscypliny czynił gęste,
Chował posty ostro gęste, 
Na chlebie z wodą przestawał,
Z siebie inszym przykład dawał. 
Gdy widział nędzę bliźniego,
Szatą swą okrywał jego, 
Obuwie z nog swych rozdawał
I porcyją swą im dawał. 
W dzień narodzenia Pańskiego 
Płaszczem swym okrył nagiego,
Alić ledwie w dom swoj zajdzie,
W schowaniu swym tenże znajdzie. 
Owo zgoła w wielkie cnoty
Zaprawiał się z swej ochoty, 
Wstyd miał w oczach, skromność w mowie, 
Insze sprawy ktoż wypowie? 
Męki Pańskiej rozmyślanie 1 452
Miał za wielkie ukochanie  
I Matki Bożej żal srogi, 
Gdy umierał Syn jej drogi; 
Ktora się tyż552 w nim kochała,
Jawnie gdy z nim rozmawiała, 
Syna swego mu podając,
Mądrość Boską zalecając; 
Przeto sługę Bog swojego
Wsławił jeszcze żyjącego  
Wielą cudow rozmaitych
Dla cnot jego znamienitych. 
Gdy dziewka z mlekiem skruszyła 
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Dzban, rzekł, by go złożyła, 
A wnet wyjęła z mlekiem cały,
Czym Krakow był zadumiały;
Przestrzegał sławy bliźniego
Jak źrzenicę oka swego,
Mowiąc: „Już ten nie nagrodzi,
Kto na sławie komu szkodzi”. 
Wiedząc już czas zejścia swego,
Użył chleba anielskiego 
I kościelne wziął obrzędy,
Heretyckie psując błędy. 
Oddał zatym ducha cnego 
W ręce Boga, Tworcę swego, 1 453
W niebo z chwałą prowadzony 
I anielskiem pieniem czczony.
Po śmierci przy jego ciele 
Bog dobrodziejstw czynił wiele:
Ślepi, chromi uzdrowieni  
I umarli są wskrzeszeni.
I dziś kto go wzywa w wierze, 
Wszytko snadnie przezeń bierze,
Albowiem oraz odnosi, 
O cokolwiek Boga prosi. 
Przetoż radość twa Krakowie,
Ktoryż gdy język wypowie, 
Masz tak wiele ludzi świętych,
Spośrzod siebie w niebo wziętych; 
Wzywajże ich w swej potrzebie,
Najdziesz pomoc pewną w niebie.
A chwal w nich Boga wiecznego,
W Trojcy Świętej jedynego. 
Jezu Chryste, przez zasługi
Jana z Kętow, twego sługi, 
Odpuść nasze przewinienie,
Daj wiekuiste zbawienie. Amen.
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 Pieśń o świętym Franciszku 1 454

W imię Ojca wszechmocnego,
Syna i Ducha Świętego,
Boga w Trojcy jedynego,
Zakon Franciszka Świętego.

Chorążym jest mianowany
Franciszek, sługa wybrany,
Ktory sam chcąc, wzgardził siebie,
A za to kroluje w Niebie.

Możem mianować rycerzem
Franciszka z jego orężem;
Oręże553 tego Świętego:
Pokora, cierpliwość jego.

Z Assyżu554 miasta był rodem,
Cnot wielkich człowiek powodem555;
Ten miał ojca takowego,
Bronił mu wszego dobrego.

Kupiectwem się ociec556 bawił,
Franciszka też w to był wprawił,
Aby na kupi przestawał – 
On to ubogim rozdawał.

Ociec się o to rozgniewał,
Przed biskupa jego przyzwał,
Tak miał przysiąc ojcu swemu,  1 455
Że nie miał być synem jemu557.

On wnet przysięgę uczynił,
Mowiąc: „Gdyżem to zawinił,
Oto-ć i sukienkę daję,
W włosienicy sam zostaję”.
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Jeszcze Święty tak powiedział:
„Panie Ojcze, abyś wiedział,
Ja Ojca mam Boga w Niebie,
Gdyż mię oddalasz od siebie”.

Za tak wdzięcznemi słowami,
Ścisnął biskup ramionami – 
Bo się tak bardzo dziwował,
Gdy tę przysięgę zrozumiał.

Pogardził ojcowskie włości, 
Także wszytkie majętności,
Lekce ważył srebro, złoto, 
Nie dbał on bynajmniej o to.

Zaczął swoj zakon szczęśliwie, 
We wszytkim będąc cierpliwym,
Na modlitwie trawił lata, 
Opuściwszy prożność świata.

Pisał swoj zakon statecznie
I szedł do Rzymu bezpiecznie;
Prosił papieża świętego, 
By <pot>wierdził zakon jego.

Nie chciał papież wiedzieć o tym,  1 456
Przez sen mu Bog zjawił potym;
Wstawszy, kazał przywieść k sobie
Franciszka w nowym zakonie.

Błogosławił jemu sławnie, 
Zakon oznajmując jawnie,
Ktory jest z niego zaczęty, 
Niechaj go Pan strzeże Święty.
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Zatym się szczęśliwie wrocił, 
A bracią558 swą pilnie uczył,
Do pogan ich rozsyłając, 
Chrystusa opowiedając559.

I sam się do pogan puścił, 
Ewangeliej ich tam uczył, 
Pragnąc dla Boga swojego, 
Męczennikiem zostać jego.

Chciał iść do ognia wielkiego – 
Poganin, widząc stałego,
Więzienie jemu odpuścił, 
Do ognia mu nie dopuścił.

A jak pogaństwo opuścił, 
A do swoich się powrocił, 
W puszczy na modlitwie trwając,
Zimna, niepogody cierpiąc.

I zwierzęta go słuchały,  1 457
A ptaszęta, gdy śpiewały,
Kiedy na modlitwie bywał,
Umilkły, gdy im rozkazał.

Tam na gorącej modlitwie 
Odniosł męczeństwo obfite 
Od Krola, Pana nad Pany,
Jemu dał swe święte rany.

Sprawiła to łaska Boża,
Rana w boku jako roża,
Otwarte nogi i ręce
W jego przenajświętszej męce.
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Przebywał tu na tym świecie
Z tymi rany560 przez dwie lecie561, 
Boleść w sobie wielką mając,
A Bogu za to dziękując.

Dosyć pisał o stałości, 
A co większa – o czułości;
Post i trzeźwość to zabawa,
Popioł z chlebem to potrawa.

Imię Jezus tak znacznie czcił,
Niewymownie sobie chwalił,
Gdzie znalazł kartkę zdrapaną562, 
Strzegł, by najmniej  nie zdeptano563.

Gdzie by na karcie pisano, 1 458
Imię to drogie mieniono564,
Wołał, aby to spalono, 
A niżby po tym deptano.

Nad bydlątkiem się zmiłował,
Gdy kto baranka zabić chciał,
I tego śmierci żałował,
Ktore często odproszywał565.

Ślepy, chromy, trędowaty,
Uzdrowion566 jest bez zapłaty;
Za świętą modlitwą jego
Tak Bog uzdrowił każdego.

Ktorzy żywot ten czytacie
Albo kazania słuchacie, 
Wyczerpniejcie tamo cało,
Co by się wam tu nie zdało.
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A tak żywota dokończył,
Bogu Ojcu się polecił,
Już się z światem rozstawaJąc,
Najmilszą bracią żegnając.

O wielebny Zakonniku,
W Panie swoim567 Męczenniku,
Racz się modlić dziś za nami
I za wszytkie chrześcijany.

Bo wesela dziś zażywasz,
Na najweselszą twarz patrzasz,
Byśmy tak szczęśliwi byli, 
Na twe wesele patrzyli.

Amen, Jezu Chryste, Krolu,  1 459
Byśmy się z tego padołu
Bez grzechu w Niebo dostali, 
Z tobą wiecznie krolowali. Amen.

Pieśń o błogosławionym Stanisławie Kostce

Nowa Jutrzenko Kraju Sarmackiego, 
Drogi klejnocie Krolestwa Polskiego, 
Bądź, Stanisławie, mile pozdrowiony, 
Kwiateczku rajski, bądź błogosławiony.

Kochanie Boga w Trojcy jedynego, 
Uciecho Matki Krola Niebieskiego. 
Spraw, o co proszę, aby serce moje 
Pragnęło zawsze Boga jako twoje. 

Miłością pałasz Boga Wszechmocnego, 
Użycz iskierki ognia zbawiennego; 
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Nie trzeba wodą zalewać miłości, 
Twoj ogień nasze niech pali wnętrzności.

Jasnosć twej chwały między ludźmi słynie,
Słodkość twoich cnot na wszytek świat płynie, 1 460
Spuść kroplę z Boskiej łaski pragnącemu.
Daj z rąk twych Pana w ręce słudze twemu.

Wesołe Niebo wszytko się raduje, 
Gdy Kostka Boga na ręku piastuje,
Bierze z anielskich rąk gościa miłego, 
Kostko, odrobin udziel z stołu twego.

Dla twego, Panno, Kwiateczka wonnego,
Dla twego, Jezu, Kostki kochanego 
Niech łaska wasza zewsząd mnie otoczy,
A duszę moję z Bogiem swym zjednoczy.

Kostko, kosztowna perło Jezusowa! 
Na firmamencie jasnym gwiazdo nowa! 
Daj mi Jezusa twe słodkie kochanie,
Utul rzewliwy płacz, nasyć wzdychanie.

Pieśń na cześć błogosławionej Salomei

C ny wirydarzu anielskiej czystości, 
Pełen Jezusa, Maryi miłości, 
Błogosławiona Salomeo ciebie 1 461
Prosimy, racz błagać za nas Boga w niebie.
Szczęśliwa-ś nader święta heroini, 
Wielkie Bog przez cię światu cuda czyni, 
Tyś pierwociny wieku młodziuchnego, 
Kosztowną perłę panieństwa twojego
Ugrontowała w cnotach pobożności, 
Boskiej pałając płomieniem miłości, 
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Bogarodzicy Pannie poślubiła, 
Gdy ślub czystości jej sama zyściła. 
Tryjumfatorko cielesnych lubości, 
Dyjamentową tarczą568 twej całości 
W cichym małżonku mężnie uskromiła,
Onegoż do tej cnoty przewabiła. 
Tobie choroby wszytkie ustępują,
Chromi chod, ślepi wzrok cale obejmują;
Od toni śmierci wyrwane brzemienne569, 
Wziąwszy pociechę, dziękują codziennie. 
Wejźrzyj570 na Polskę prawie konającą,
Ratuj przyczyną twą nieustającą.
Tobie dni śmierci z Nieba objawione, 1 462
O złoto w ogniu trzykroć przeczyszczone!
A gdyś już ducha w niebo wypuszczała,
Boga Rodzicę obecną-ś widziała, 
Na swoje ręce wdzięcznie przyjmującą,
Jak jasną gwiazdę w niebo prowadzącą.
Miej nas w opiece, błagaj za nas Boga, 
Niech nas nie trapi ziemska żadna trwoga. Amen.

Pieśń o Świętej Maryjej Magdalenie

M aryja Magdalena w świecie się kochała,
Grzesznica wszetecznica przez długi czas trwała.
Żyła w ten czas na świecie, gdy się już narodził
Jezus Chrystus, Syn Boży po żydostwie571 chodził.
Z frasunku szła w bożnicę słuchać słowa jego,
A Pan uczył pokory, przystała do niego.
I tak świat opuściwszy, wszystkie572 marne stroje,
Łańcuchy i manele, kosztowne pokoje,  1 463
Chrysta naśladowała, widząc cuda jego,
We wszytkim usługując, cierpiąc wiele złego.
Gdy był zamordowany, pod Krzyżem leżała,
Płacząc, krzycząc, ustawnie rzewno narzekała;
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Aż ją też noc nadeszła, w grob Pana włożono
I tak przez caluchną noc z armatą strzeżono;
Nazajutrz bardzo rano, drogie maści wziąwszy,
Biegła skokiem do grobu, stanęła, westchnąwszy.
Chciała ciało pomazać: „Niemasz Pana w grobie,
Wzięto Pana, niemasz go” – lamentuje sobie.
Szuka wszędzie i pyta, po ogrodzie chodzi,
Ujrzy człeka z daleka, prędko k niemu godzi,
Mowiąc: „Słysz, ogrodniku, tyś wziął Pana mego,
Powiedz, gdzieś mi go podział?” – on nie rzekł niczego.
Znowu woła i prosi, w tym się ozwał do niej, 1 464
Poznała go po głosie, pręDko zniknął od niej.
I szła do zwolenników, wszystkim ogłaszając,
Że z Panem rozmawiała, rzewliwie wołając.
Poszła potym na puszczą, tam pokutowała,
Grzechy swoje do śmierci w lesie opłakała.
Bierzcie przykład grzesznicy i jawnogrzesznice
Z Maryjej Magdaleny, z tej jawnogrzesznice,
Ktora w Niebie przebywa od aniołow wzięta, 
Racz się modlić za nami, Magdaleno święta,
Racz nam zjednać u Boga grzechow odpuszczenie,
Abyśmy też mogli mieć niebieskie zbawienie. Amen.

Pieśń druga o tejże

M agdaleno, przypuść mię, ma Patronko droga, 
Do Krzyża Pana mego, prawdziwego Boga.
Rada by w kompanijej twej ma dusza trwała, 1 465
Stworcę swego, Jezusa mile obłapiała. 
Złotem, srebrem pogardzam drogiemi perłami, 
Krzyż Pański u mnie klejnot jest nad klejnotami. 
Aza-ś ty tego Krzyża mocy nie poznała, 
Gdyś czasu męki Pańskiej puścić go nie chciała? 
Potyme-ś w tej jaskini taką rozkosz miała 
Z Krzyża, ktory-ć anielska ręka zgotowała.
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U niego-ś dni i nocy, tydnie573 i miesiące 
Strawiła, także lata po sobie idące. 
Krzyż miałaś i rozkoszy-ś przy nim zażywała, 
Trzydzieści lat na puszczy przy nim nie tęskniła, 
Co większa, u Krzyża-ś to sobie zasłużyła,
Żeś siedmkroć na każdy dzień god rajskich zażyła. 
Miłośnik też twoj Jezus sam cię swą osobą 
Nawiedzał w tamtym miejscu i rozmawiał z tobą.
Proszę, nie racz mi w tym być przeciwna i sroga, 1 466
Przypuść mię sobie pod Krzyż, ma Patronko droga.
„Podź574, obłap, jako prosisz, Krzyż Chrystusa mego, 
Cho<cia>ż tylko ten Krzyż jest dla kochankow jego. 
Hele<na> z tych kochankow, pomnisz, jedna była, 
KtOra, z pracą nalaższy575, ten Krzyż obłapiła. 
Obłap też ty duchownie Krzyż tenże w radości, 
Znieś, co na cię przypadnie z Boskiej opatrzności. 
Ześle na cię frasunki, chorobę, ubostwo, 
Pomrą-ć dziatki, mąż, bracia, pogorze-ć domostwo –  
Oto masz krzyż nie jeden, przyjmij go z dziękami, 
Jeśli między Pańskiemi chcesz być kochankami.  
Bo wiedz pewniej, że tego Pan Jezus miłuje, 
Ktorego przez rozliczne przygody probuje. 
Podź ty drogą krzyżową, a o nię się pytaj,
Chodź, obłap i pocałuj, pokornie go witaj”. 1 467
Witaj, Krzyżu moj słodki, moje odkupienie, 
Ty<ś> pociecha, tyś radość, tyś moje zbawienie. 
Niechże przy tobie będę we dnie, także w nocy, 
A ty, Jezu, bądź przy mnie, dodaj mi pomocy. 
Abyś gdy wyjdę z ciała, a ziemi dam kości,  
Przyjął mię w pałace swe niebieskich radości. 
Abym z Ojcem i z Duchem społecznie  
Chwaliła i z świętemi na wieki wiekow wiecznie. Amen.
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Pieśń starodawna Świętego Wojciecha576

B ogarodzica577 Dziewica, Bogiem wsławiona578 Maryja,
U twego Syna Gospodinia579 Matko zwolona580, Maryja:
Życzysz581 nam, spust winom582, 
Kyrie eleyson.

Twego Syna583 Chrzciciela zbożny czas584,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, 1 468
Usłysz modlitwy, ciebie prosimy585,
To586 dać raczy, jego587 prosimy,
Daj nam588 na świecie zbożny pobyt, 
Po żywocie rajski przybyt589,
Kyrie eleyson.

Narodził590 się dla nas Syn Boży,
W to wierzysz, człowiecze każdy,
Iż przez trud Bog swoj lud 
Odjął diabłu strażą591.

Przydał nam zdrowia wiecznego, 
Starostę skował piekielnego,
Śmierć podjął, wspomniał nań,
Na człowieka pierwszego.

Tenże trudy cierpiał niezmierne,
Jeszcze był nie przyśpiał zawierne,
Aliści sam Bog zmartwychwstał.

Adamie, ty Boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga w wiecu,
Domieść nas, swe dzieci,
Gdzie krolują anieli.
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Tam radość, tam miłość, tam widzenie Tworcę592
Anielskie bez końca,
Tu-ć się nam zjawiło diabelskie potępienie. 1 469 

Ni srebrem, ni złotem nas diabłu odkupił,
Swą mocą zastąpił;
Dla ciebie, człowiecze, dał Bog593 przekłoć sobie 
Bok, ręce, nodze594 obie,
Krew święta szła z boku na zbawienie, człowiecze, tobie.

Wierzże w to, człowiecze, iż Jezus Chryst prawy
Cierpiał za nas rany,
Swą świętą krew przelał za nas chrześcijany.

O duszy, o grzesznej sam Bog pieczą o niej ma, 
Diabłu ją odejma, 
A gdzie sam przebywa, tam ją k sobie przyjmywa595.

Już nam czas, godzina grzechów się kajać,
Chwałę Bogu dać, 
Ze wszytkiemi siłami Boga miłować mamy596.

Maryja, Dziewico597, proś Syna twojego, 
Krola niebieskiego,
Aby nas uchował ode wszego złego.

Wszyscy święci proście, 
Nas grzesznych wspomożcie,
Byśmy z wami mieszkali,  1 470
Pana Boga chwalili.

Tegoż nas domieścij, Jezu Chryste miły,
Byśmy z Tobą byli,
Kędy się radują wszystkie niebieskie siły.
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Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen,
Tak Boże daj, 
Byśmy poszli wszyscy w raj, 
Gdzie krolują święci anieli.

Pieśń o Świętey Rozalijej patronce od morowego powietrza  
na tę notę jako o Świętym Frańciszku598   

Przezacna księżna dziewica,
Rozalija Pustelnica,
Ze krwie Karola Wielkiego,
Cesarza chrześcijańskiego, 
Pogardziła dostatkami,
Dworem, państwem, pieszczotami,
Na pustynią się udała,
Mieszkanie jej była skała.
Tam jej z Chrystusem zabawa,
Krynica, ziołko potrawa, 
Towarzystwo z aniołami, 1 471
Niebieskiemi dworzanami. 
Tamże w Chrystusie zasnęła,
Tam jej pogrzeb, tam mogiła –  
Snać rękami anielskiemi599,
Gdyż nie mogła być ludzkiemi –  
Zatajona przez czas długi,
Trafunkiem Boskiego sługi600, 
Gdy się nabożnie przechodził,
Wnet na to miejsce nagodził.
„Oznajmij się, panno święta,
Ktorej dusza w Niebo wzięta: 
«Tu moje ciało złożone,
Rozalijej»” – tak rzeczone. 
Przeniesione święte ciało,
Podciwie601 jak należało, 
Do kościoła stołecznego,
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Palermu602 miasta zacnego. 
Tam odnieśli swe pociechy,
Gdy Pan Bog karał za grzechy 
Plagą srogą śmiertelności
Według swej sprawiedliwości.
Jest w Krakowie cząstka znaczna
Kości tej święty przezacna
W kościele Świętej Barbary –  1 472
O, jak to są wielkie dary! 
Piętnaście603 lat już minęło,
Gdy się już było zaczęło, 
Złe powietrze prędko zgasło,
Gdy tam ludzi z prośbą zaszło. 
Rozalija pustelnico,
Chrystusa oblubienico, 
Do ciebie się uciekamy,
Ratunku twe<g>o żądamy. 
Ratowałaś Sycyliją,
Ratuj także Po<l>oniją 
Od powietrza morowego
I przypadku gwałtownego. 
Oto powietrze morduje,
Niejeden w zdrowiu szwankuje,
Pożera śmierć nieużyta
I słowa się nie dopyta. 
Miasteczka, wsi zakopują,
Drzewem i strażą warują;
Nie przystępuj, wara tobie, 
Niebeśpieczno o tej dobie. 
Palą chałupy, strzelają,
Zarażonych wyłączają; 
W polu w budach ich zabawa,
Niewczas, zimno, szczupła strawa.
Jeden się drugiego chroni, 1 473
Daleko od niego stroni,
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Nawet kochany przyjaciel
W takim razie nieprzyjaciel.
Chodząc po zapłociu, krzyczą,
A prawie co z garła ryczą: 
„Wynieś, podaj sztukę chleba,
Będziesz miał zapłatę z nieba. 
Strachem wielkiem zatrwożeni,
Głodem i nędzą ściśnieni, 
Jako bydło umierają, 
W polach, w lasach się tułają. 
Snać i pogrzebu nie mają,
Ciała zwierze pożerają, 
Alboli też osękami,
Ciągną w doł także żerdziami. 
Jakie serce przyjaciołow604, 
Pobożnych obywatelow 
Patrząc605 na takie szarpanie
Ciała, członkow rozrywanie? 
A choć ciało na to przyjdzie,
O dusze strach wielki idzie,
Bo bez świętych sakramentow,
Schodzi wiele tych momentow606. 
Spowiedzi, napominania,
Kto by czynił rozważania?
Na onę drogę daleką 1 474
Niemasz, kto by żegnał ręką. 
Ani świece, ni passyjej,
Ani żadnej aspersyjej –  
Chryste Jezu, racz być z niemi,
By nie byli potępieni. 
Przyczyna Panny Maryi, 
Także Święty Rozalii –  
Niech nas od powietrza broni,
Od gniewu twego zasłoni. 
Amen z płaczem rzeczmy wszyscy,
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Pomarli, sąsiedzi, bliscy –   
Aby się w Niebo dostali,
Z Bogiem wiecznie krolowali.

Pieśń o wieku człowieczym

Świta, mierzcha607, bieżą lata,
Ludzie młodo schodzą z świata;
Starszy dziś każdy niż wczora,
Słońce niżej do wieczora,
Miesiąc nie tak świeci w nocy,
Choć ma gwiazdy na pomocy;
Niejasna szara poświata,
Nie celuje zima lata.

Już z południa wszytko niżej,  1 475
Człowiek brnie, do kresu bliżej;
Ziemia mieni urodzaje, 
Wiek dzisiejszy mdły lud daje;
Wywiodły się lata dawne,
Zmarły czasy złote, sławne,
Dziś nastały ołowiane,
Nasze szczeście608 malowane.

Niebo się żelazne stało,
Rosę zbożu zatrzymało,
Matka609 się piecze od słońca,
Nie dodaje latu wieńca610;
Dziatki chowa na obroku, 
Złe z nowego co do roku;
Wszystko się nam opak wiedzie, 
Siedziemy tu jak na ledzie611.

Żywioły niesprawiedliwe,
Mars z Saturnem zwadliwe:
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Rządzą miesiącem i światem,
Tłumią macicę z jej kwiatem;
Snadź już wiek ostatni schodzi,
Charybdys na szczudle chodzi,
Żagle łamie, rwie kotwice – 
Gdzie chce, tam sypie granice.

Walczy dziś młodość z starością, 1 476
Miece612 los o resztę z prędkością;
Wiatry od zachodu wieją,
Ludzie w młodości grzybieją,
Włosy lata uprzedzają,
Cześć starości wyrządzają;
Kwitnie głowa, kwitnie broda, 
Płynie młodość jako woda.

Chwiejemy się jako trzcina,
Wiek nasz jako pajęczyna;
Gdy już było zbierać z pola, 
Ręce popalił Scewola613;
Znowu z rycerza dzieciątko, 
Przed nim harcuje koźlątko,
Wzdycha, młodość wspominając,
Na koźlątko poglądając.

Przesiadł się z konia na krzesło,
Na leciech614 mu bardzo zeszło:
Gęś go chodząc615 szczypie w nogi,
Przed tym mu lew nie był srogi;
Zegar mu godziny bije, 
Piesek, pod nim leżąc, wyje;
Śmierć nań woła: „Włoż616 swe brzemię”,
W ziemi koniec człeka z ziemie.
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 Akt skruchy 1 477

Ż al mi, Boże, szczęście jedyne,
Żem cię kiedy w ktorą godzinę,
Dobro moje nieskończone, grzechem obrażał,
Mękę twoję, krew’617 najświętszą lekce poważał.
Tyś z miłości rękę podawał,
Gdym się, grzesząc, czartu oddawał.
Gardziłem nią, ach, nieszczęsne grzeszne stworzenie!
Judaszowskie, Kainowskie, ach, pokolenie!
Poprzysięgam, więcej nie będę,
Poprzysięgam, grzechow pozbędę,
Tylko ratuj, miłosierdzia Matko litości,
Wstać nie mogę, gdy nie podasz ręki z miłości.
Ginie grzeszny, gdy cię nie wzywa
I łez hojnych gdy nie wyliwa618.
Żebrząc, płacząc, miłosierdzia – ty błagasz Syna, 1 478
Że nie ginie grzeszna dusza – twoja przyczyna.
Więc ją tobie, Jezu, oddaję,
Matko Święta, gdy z grzechow wstaję.
Nie wypuszczaj z twej opieki, by nie zginęła,
By na wieki Syna twego i cię nie lżyła.

Pieśń o śmierci

Niech monarchowie miasta swe budują,
Niech je murami zewsząd ocyrklują – 
Za nic u śmierci mury i parkany,
I mocne ściany.

Niech wystawują zamki niedobyte, 
Niechaj fortece stawią znamienite –  
Śmierć z błotem zmięsza619 marmurowe gmachy 1 479
I złote dachy.
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Śmierć drzwi żelazne w bromach620 wyłamuje,
Do potentatow śmiele przystępuje –  
Śmierć się nie lęka książęcia i pana 
Ani hetmana.

Śmierć na cesarskie nachodzi pałace,
Jak chce, przychodzi, we drzwi nie kołace – 
I w pałacach się cesarz nie osiedzi,
Śmierć go nawiedzi.

Śmierć krola z tronu w chmurną trunę wsadzi621
I z majestatu w zięmię zaprowadzi – 
Z ręku622 cesarskich sceptrum wytrącywa623, 
Piaskiem przykrywa.

Z drogiej purpury śmierć krola wyzuje, 1 480
Złotą koronę ziemią posypuje,
Z głowy cesarskiej wszytko rzuca w błoto, 
Perły i złoto.

Stań wielorybem na morzu głębokim,
Bądź orłem bystrym pod niebiem wysokim,
Bądź salamandrą, a w ogniu czołgaj się, 
Lwem nazywaj się.

Śmierć w ogniu, w morzu, na powietrzu złowi,
Trudno przed śmiercią skryć się człowiekowi,
Wszędy cię porwie ona, do grobu powlecze,
Nędzny człowiecze.

Pieśń o sądzie ostatecznym

R aczcie posłuchać tej sprawy, 
Ktora się w on czas objawi:
Gdy Pan Chrystus na swym sądzie  1 481
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Złym i dobrym płacić będzie,
Staną przed Sędzią grzesznicy, 
A będą się smęcić wszyscy,
Bo im sumnienie ukaże,
Iż Pan Bog za grzechy karze;
Staną grzesznicy624 przed nim – 
Sprawiedliwość z Miłosierdziem:
Jedna na stronę Sędziego,
A druga wedle grzesznego.

Gdy tak staną obiedwie,
Pocznie mowić Miłosierdzie
Za grzesznym, chcąc go ratować,
Ktory nie chciał pokutować:
„Racz, Panie, na to wspomnieć,
Iżeś raczył ciało przyjąć 
Na twe Bostwo z Panny czystej,
Co świadczą prorocy wszyscy;
Cierpiałeś z młodości625 wiele 
Na swoim najświętszym ciele –  
A przeto dla tej miłości
Przepuść człowieczej krewkości.

Bo jeślibyś na to baczył,  1 482
Iż człowiek zakon twoj gwałcił, 
Każdy taki winien będzie 
Na twym sprawiedliwym sądzie”.
A powstawszy, Sprawiedliwość 
Imie skarżyć na ludzką złość,
Mowiąc: „Nie znali cię, Panie,
Przeto przepuść swoj gniew na nie – 
Racz osądzić sprawiedliwie
Wszytkie martwe i też żywe,
Ktorzy Twoj zakon gwałcili,
Według swojej woli żyli.
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Cierpiałeś ty Panie dosyć,
Przeto je626 już chciej ukrocić – 
Aby swą zapłatę wzięli, 
A na wieki zaginęli”.
Miłosierdzie, przystąpiwszy,
Oblicze swe nakłoniwszy, 
Rzecze ku Sprawiedliwości,
Chcąc ją odwieść od srogości:
„O Sprawiedliwości Boska!
Czemużeś tak bardzo gorzka
Przeciw człowiekowi627 grzesznemu,
Miłosierdzia proszącemu.

Zażbyś628 na tym mało miała,  1 483
Iżebyś tak długo karała:
Jako człowiek długo grzeszył,
Poki tu na tym świecie żył?”
Sprawiedliwość, usłyszawszy, 
Poczęła mowić, powstawszy:
„Nie tak sądzisz, Miłosierdzie,
Chcesz osądzić, sądźże wiernie629.
Tak sądź, iż Pan Bog jest wieczny,
Przeto wielki630 człowiek grzeszny
Wieczną mękę będzie cierpiał,
Iż wiecznego Pana gniewał”.

Słysząc grzeszni te rozmowy, 
Schylą na doł swo<je> głowy:
Mowiąc: „Cożeśmy działali, 
Iżeśmy tak w grzechach trwali?
Dziś nam żal, cośmy grzeszyli,
Woli twojej nie pełnili”.
„Dałem wam swe przykazanie, 
A wyście przecie grzeszyli631.
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Przeto dziś dla waszych złości, 
Idźcie od mej obliczności;
Zdawam was na zatracenie,  1 484
Ktoremu nie jest skończenie”.
Sentencyja żałosna632, 
Żadnej świeckiej nie Jest rowna – 
Ktorej się człowiek boi, 
Gdy wynidzie633 przed sąd srogi. 

Tej sentencyi straszliwej, 
Chryste, Sędzio sprawiedliwy,
Racz uchować chrześcijany, 
Dla których-eś podjął634 rany.
A przez swą najdroższą mękę, 
Racz nas przyjąć pod swą rękę – 
Byśmy się tobie dostali, 
Z tobą wiecznie krolowali. Amen.

Proza za umarłych

D zień on, dzień gniewu Pańskiego
Świat w proch zetrze, 
Świadkiem tego Dawid z Sybillą <wsz>ytkiego.

Strach przyjdzie od wielmożności 
Pańskiej, gdy przyjdzie w srogości
Sądzić i najmnieJsze złości. 1 485

Trąba głosu ogromnego 
Wzbudzi z umarłych każdego, 
By wstał przed sąd Pana swego.

Zdumieje się przyrodzenie,
Gdy wszelkie Pańskie stworzenie 
Wstanie na liczby czynienie.



353

Pieśń Różańca Świętego

Księgi przed sąd przynieść każą, 
Wszech ludzi grzechy ukażą,
Gdzie według nich nas pokarzą.

Wszytkie zbrodnie zatajone 
Będą światu objawione
I wieczną hańbą zelżone.

Co grzesznik na ten czas rzecze 
I do kogo się uciecze,
Gdzie i dobrym strach dopiecze.

Krolu straszliwy, co same 
Zbawiasz darmo swe wybrane, 
Zbaw mię, dobro nieprzebrane.

Wspomnij, Jezu, z łaski swojej,
Że-m przyczyną drogi twojej,
Nie trać mię dla złości mojej.

Mnieś szukał, gdyś spracowany 1 486
Siadł, dla mnie-ś ukrzyżowany,
Niech nie ginę na sąd zdany.

Sędzia zemszczenia słusznego,
Racz dać dar odpustu swego,
Nie czekaj rachunku mego.

Wzdycham jako obwiniony,
Wstyd mię za grzech popełniony,
Odpuść, Boże, niezmierzony.

Tyś Magdalenie odpuścił,
Tyś łotra w łaskę przypuścił,
Mnieś też z Nieba ufność spuścił.
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Niegodzien-em słuchu twego,
Lecz odpuść z raczenia635 swego, 
Bym uszedł ognia wiecznego.

Nie licz mię w poczet z kozłami,
Daj miejsce między owcami,
Na prawicy, gdzie wybrani.

Po dekrecie potępionych,
W ogień wieczny oddzielonych,
Weźmij mię do błogosławionych.

O Panie niewysławiony! 1 487
Proszę na sercu skruszony, 
Miej koniec moj zalecony.

On dzień z trwogą, pełen płaczu,
Gdy stanie grzesznik na placu. 

Przed trybunałem straszliwym 
Bądź mu, Boże, miłościwym.

Dobry Jezu, miły Panie, 
Zdarz im odpoczywanie. 

Pieśń pokutującego grzesznika

M iałem Jezusa z serca kochanego, 
Dla mnie na Krzyżu zamordowanego, 
Ktoregom kochał i w sercu mym chował –  
Onegom zawsze nad wszytko szacował.

Lecz widzę, żem go przez me grzechy zgubił, 
Ktoregom kochać wiecznie był poślubił –  



355

Pieśń Różańca Świętego

Pojdę go szukać zarazem, w tej dobie,
A tak znalaższy636, nie puszczę od siebie. 1 488

Gdzieś mi podział, Jezu moj kochany, 
Przynajmniej wspomniej na twe święte rany –  
Ktorych-eś podjął na Krzyżu tak wiele, 
Srogich katowni na Twym świętym ciele.

Aza Piotr święty nie zaprzał się ciebie? 
Przecięż go, Jezu, przyjąłeś do siebie –  
Tylkoś nań wejźrzał, wnet krwawe łzy leje 
I wszytek z żalu niezmiernie truchleje.

Zaż Magdalena nie srodze grzeszyła? 
Przecięż Twej łaski, Jezu, dostąpiła –    
Tylko upadła pod twe święte nogi,  
Tyś jej odpuścił, Zbawicielu drogi.

Aza cię grzesznik w piekle będzie chwalił, 
Gdybyś go, Jezu, od siebie oddalił?  1 489
Wspomnij, o Jezu, że-m dzieło rąk Twoich, 
A nie racz pomnieć sprosnych grzechow moich.

Coż mi po wszytkim, jeżeli twej, Panie, 
Wieczności świętej dusza nie dostanie; 
Co po rozkoszy, co po dobrym mieniu –  
Kiedy mi zejdzie na moim zbawieniu.

Precz obłudności, precz i zdrady świata, 
Gdyż już swe Bogu poślubiłem lata –   
Precz i ty, czarcie, z twemi znikomemi, 
Odstąp ode mnie z marnościami swemi.

Już teraz czynię stateczną odmianę, 
Iż ciebie, Boga kochać nie przestanę –  
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Nigdy cię gniewać, przyrzekam to śmiele, 
Poki zostawać637 nędzny duch moj w ciele.

Jużże się zmiłuj, Jezu moj, nade mną, 
A racz w ostatnią godzinę być ze mną, 
Gdy dusza z ciała będzie wychodziła, 
Daj to, o Jezu, aby nie zbłędziła638.

Do twych pałacow, ktore są w Syjonie,  1 490
Chciej mnie domieścić po mym życia zgonie. 
Niebieskich zażyć wdzięcznobrzmiących Kamen, 
Z tobą krolując na wiek wiekow. Amen.

Lament dusze639 rozmawiającej z ciałem

O  mizerna duszo moja,
Gdzie ty zażywasz pokoja?!
W piekle ciemnym, w ogniu wiecznym,
Zbyt gorącym i mnie przykrym. 
Kąty brzydkie, 
Szpetne wszytkie,
Ciemność z smrodem
Tam obiadem. 
W piekle być, 
Już tam żyć 
Na wieki.

O nieszczęsna duszo moja,
Wielce gorzka męka twoja!
I ja z tobą tam być muszę,
W tym piekle nędze zakuszę.
Biada dziś mnie,
Czart sam weźmie,
On powiedzie, 
On poniesie. 
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W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

O bolesna duszo moja, 1 491
Potrawa tam ktora twoja?
Smołę potrzeba jeść i pić,
W ogniu leżąc, zawsze tęsknić.
Już tam mieszkać
Przy złych czartach,
Rzewno płakać
Nic po żartach. 
W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

O strapiona duszo moja, 
Zabawa tam ktora twoja?
„Biada, biada” zawsze wołam,
Na nieszczęście swe narzekam.
Cierpię leżąc,
Cierpię chodząc
W ogniu srogim,
K temu wiecznym. 
W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

O znędzniona duszo moja,
Co zacz tam łożnica twoja?
Przepaść w piekle tam głęboka,
Ogień – pierzyna szeroka. 
Zewsząd pali
Bol niemały,
Czart przypala,
Ach, niewola! 
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W piekle być, 
Już tam żyć 
Na wieki.

O zgubiona duszo moja, 
Gorzka, widzę, rozkosz twoja!
By się ciebie jako zaprzeć,
Tych srogich mąk nic nie cierpieć,
Ze mną-ś ciało 1 492
Źle czyniło, 
Pomoż cierpieć,
W ogniu gorzeć. 
W piekle  być, 
Już tam żyć 
Na wieki.

O ty grzeszna duszo moja,
Czy tu jest kareta twoja?
Ciało me, co cię unosi,
Jeszcze-ć w pamięci rozkoszy.
Już ci wszytkie
Ominęły,
Tego miejsca
Nabawiły.
W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

O opłakana duszo moja,
Dalekaż to droga twoja?
Jeszcze lepiej, by najdalej,
Nabędziesz się tam do woli.
Tam przeklęci 
Czarci wszyscy
Podżegają,
Podpalają.
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W piekle być, 
Już tam żyć 
Na wieki.

O nędznico, duszo moja,
Świetnica tam ktora twoja?
Gdzie ciemniej i najsmrodliwiej,
Czarci z ogniem siarki żywej!
W tej komorze
Twarde łoże
Z ognia, z smoły
Poniewoli. 
W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

O wzgardzona duszo moja,  1 493
Niewymowna nędza twoja! 
Czart twym ojcem, czart i bratem,
Na nas sędzią, na czas katem. 
Ogniem pali,
Bol niemały,
Ja na rzekam 
I przeklinam. 
W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

O duszo moja przeklęta,
Żeś zgrzeszyła, toś jest wzięta
W gorzkie piekło, w narzekanie,
Otoż nam świeckie kochanie! 
Troszkę-ś była,
Co-ś tęskniła,
Będzie tego 
Więcej złego. 
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W piekle być,
Już tam żyć
Na wieki.

O jakoż ja nie mam tęsknić, 
W mękach srogich na wieki żyć? 
Co za miejsce, co za sąsiad,
Grzech to sprawił, by był przepadł! 
Biada, biada,
Już zła rada,
Wiecznie cierpieć,
Końca nie mieć! 
W piekle być, 
Już tam żyć 
Na wieki.

Lepiej by mnie, duszo moja, 1 494
Szukać lepszego pokoja!
Już nie wolne-ś, moje ciało,
Ze mną-ś na grzech zarabiało.
Stąd nie pojdziesz, 
Nie wynidziesz,
Bog ustawił,
Raz wymowił. 
W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

O niebaczna duszo moja,
Także sroga mowa twoja:
„Tyś mię złego nabawiło,
Boś w rozkoszach zawsze żyło;
Czegoś chciało,
To-ć się stało”.
Zła robota,
Zła zapłata.
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W piekle być,
Już tam żyć
Na wieki.

O niestetyż mnie nędznemu,
Biada, biada strapionemu! 
Przeklęty grzech mnie to sprawił,
Piekła, czartow dziś nabawił; 
Przeklęty dzień, 
Gdym grzeszył weń,
Także wszytkim 
Będzie grzesznym. 
W piekle być,
Już tam żyć 
Na wieki.

Wszyscy grzeszni ze mnie bierzcie 640
Przykład, a więcej nie grzeszcie!
Co mnie dzisia, to wam potym, 1 495
Spodziewajcie się z kłopotem –  
Niemasz końca, niemasz miary,
Purguj się młody i stary  
Już w piekle 
Bezpiecznie 
Na wieki.

Boże z Nieba wysokiego,
Uchowaj nas piekła złego! 
Daj nam poprawę żywota,
Byśmy żyli w każdych cnotach, 
Daj nam, byśmy nie grzeszeli641,
Po śmierci w Niebie twym byli. 
Nie grzeszyć,
Z tobą żyć 
Na wieki. Amen.
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O Najświętszej Pannie Częstochowskiej

Witaj, Jutrzenko, rano powstająca, 
Śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca!
Ty świecisz w miłej światu Częstochowie, 1 496
Gdzie czołem biją świata monarchowie.

Tobie z dwunastu gwiazd koronę dano,
Świata wszystkiego Panią cię podano;
Na Jasnej Gorze jaśniejsza nad słońce,
Tuć lud upada do nog swej Patronce.

Pocieszycielko ludzi utrapionych,
Do ciebie, Panno, w nędzach niezliczonych 
Lud się ucieka i prosi serdecznie,
By za przyczyną twoją żył beśpiecznie.

Pamiętaj, Panno, na Polską Koronę,
Ktorąś raz wzięła pod swoję obronę;
Wszakżeś jest polską, Maryja, Krolową,
Ktorej Bog oddał za tron Częstochową.

Tam twoje serce, kędy skarb przebywa, 1 497
Gdzie krolewski stoł twoj obraz nakrywa;
Niech odrobiny z niego nam spadają
Twoi synowie niech głodu nie znają!

Tyś swą skruszyla nogą łeb smokowi,
Tyś pyszne starła rogi Turczynowi,
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Tyś Jasną Gorę płaszczem okrywała,
Gdy tej Bellona szwedzka dobywała.

Otworz twoj skarbiec, niech mamy te dary,
Ktoreś ku synom dawała bez miary;
Niech dziatki twoje doznają twej mocy,
Strzeż nas, o Matko, tak we dnie, jak w nocy.

Przybądź, o Matko, nam pieknej642 miłości,
Niech nieprzyjaciel żaden tu nie gości
Teraz, Maryja, do swego oręża! 1 498
Zastaw nas tarczą od Bellony męża.

Teraz daj odpor nam przeciwny643 stronie,
A Polskiej rękę racz podać Koronie,
Do ktorej z płaczem wołamy, sieroty,
Przybądź na pomoc, a daj pokoj złoty.

Lubośmy Boga ciężko rozgniewali,
Jednak żeśmy się do ciebie udali,
Obroć swe na nas miłosierne oczy,
Niech nieprzyjaciel od twych sług wyboczy.

Zastaw nas, Matko, swojemi piersiami,
A Syn twoj niech nas zasłoni ranami,
A tak gniew Boski w miłość się obroci,
Złotym pokojem ku nam się nawroci.

A my cię za to, ludzie utrapieni, 1 499
Gdy będziem przez cię, Panno, pocieszeni,
Wychwalać będziem tu, poki żyjemy,
A potym wiecznie, jak w Bogu zaśniemy.
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Ekscytarz serca

Nie wiem, ach, nie wiem, przyczyna czyja,
Że mym affektom serce nie sprzyja?
Radbym się osądził,
Jeżelim pobłądził,
Me serce!

Pragnę ku Niebu, coż to za wina,
Wszak Niebo nasza wieczna dziedzina?
Serce ociężało 
Czy się przykowało
Do ziemie!

Szczęśliwe wiatry, że wolność mają,
Kędy im lubo tam powiewają! 1 500
A moje westchnienie
Jak ciężkie więzienie 
Ponosi!

Lada ptaszęta w tym mię przechodzą,
Skrzydełka mając, do Nieba godzą!
Me serce po ziemi 
Czołga się, nie z niemi 
Wzlatuje!

I długoż, długo mojej niewoli,
Długoż nie pełnię twej świętej woli?
Spadajcie kajdany,
Ktoremi spętany 
Moj affekt!

Użycz mi skrzydeł, ktora ptaszyno,
Użycz lekkości wietrzna kraino!
Wzbiję się wysoko,



Kancyjonał pieśni nabożnych

368

Nie zgoni mię oko 
Śmiertelne! 

Lecz że się w Niebo lot nie powodzi, 1 501
Niech mi tę boleść łza gęsta schłodzi!
Serce się oddala,
Tej mi nie pozwala 
Swobody!

Szczęśliwe lody, bo się wnet kruszą,
Gdy cieplejszego słońca zakuszą!
Szczęśliwe opoki, 
Bo leją potoki 
Obfite!

Twarde marmury we łzy topnieją,
Gdy na nie letne wiatry zawieją!
A ja zakamiały 
Nad lody, nad skały,
Nad marmur!

Padaj się, padaj serce kamienne,
Co cię nie zmiękczą ognie zbawienne!
Więc w piersi skaliste,  1 502
Uderzcie staliste 
Pioruny!

Niech pojdę w popioł, niech skamienieję,
Niech cale w ogniu wszystek zniszczeję!
A niech się swawolne 
Serce niepowolne 
Ukarze!
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Pieśń o błogosławionej Bronisławie, 
zakonnicy premonstrateńskiej

Nowa światłości miejsca tutecznego, 
Drogi klejnocie Krolestwa Polskiego,
O Bronisławo przebłogosławiona, 
Bądź pozdrowiona!

O cudo wielkie Bo skiej wszechmocności, 
Śliczne naczynie świętej zakonności,
Corko przezacna Norberta Świętego  1 [503]
Zakonu jego!

Siostro stryjeczna Jacynta Świętego, 
Cnego patrona Krolestwa Polskiego,
Ktorego prośby za nami być znamy644, 
Niech i twe mamy!

Wejźrzej645 na nasze do ciebie wołanie, 
W tych plagach Boskich tak ciężkie wzdychanie,
Błagaj nam Boga tak zagniewanego, 
Zmień w łaskawego!

Teraz plagami Boskiemi ściśniony  
Ucieka się lud do Twojej obrony;
Przyczyń się, prosim, do ukochanego 
Jezusa Twego!

Wspomnij na Polskę, w ktoryś się rodziła  1 504
I na to miejsce, gdzieś Bogu służyła;
Weź w protekcyją to miasto krakowskie,
Krolestwo Polskie!

Już nieprzyjaciel rożny następuje, 
Kościoły niszczy, wiarę świętą psuje;
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Śmierć nieużyta pastwi się nad nimi, 
Ziąmkami646 Twymi.

Pospiesz się, prosim, przed tron Najwyższego, 
Oddaj suppliki od narodu Twego;
Niech się nad nami Pan Jezus zmiłuje, 
Nam pofolguje!

Wielka nam żałość bardzo stąd pochodzi, 
Gdy ogień, niszcząc kościoł, to dowodzi,
Iż relikwije były nam wiadome,  1 505647
Wnet utajone.

Boskie snadź sądy Ciebie zataiły, 
By w ciężkim razie patronkę sławiły,
W ktorym my teraz, zostając, jęczemy,
Zaledwie tchniemy.

A kiedy przyjdzie on dzień szczęśliwości, 
Gdy nam Bog zjawi grob twych świętych kości,
W ktorym zostają dotąd w utajeniu,
Boskim przejrzeniu.

Już nie chciej zwłoczyć, racz się nam objawić, 
A łaskę Boską racz do tego sprawić;
Nie opuszczaj nas wzywających Ciebie
W każdej potrzebie.

Spojźrzyj i na lud idący do Ciebie, 1 506
Weź ich potrzeby, a prezentuj w Niebie,
Ktorzy tu Twojej przyczyny żądamy, 
Niech doznawamy.
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Pieśń supplikująca o pomoc Krolestwu Polskiemu

B oże łaskawy, 
Przyjmij płacz krwawy 
Upadających ludzi!
Sercem wzdychamy, 
Łzy wylewamy, 
Niech prośba łaskę wzbudzi!

Polska Korona,
Wielce strapiona, 
Żebrze twojej litości;
Jednejże Matki
Niezgodne dziatki 
Szarpają jej wnętrzności.

A nieprzyjaciel,
Wziął ją sobie na cel,
Ach, nieszczęśliwa dola!
W tak znamienity  1 507
Rzeczypospolitej
Uczynił dzikie pola.

Już niemasz dawnych 
Kawalerow sławnych,
Ręka tyrańska znosi;
Młodź się została
I to nie cała,
Śmierć rano żniwo kosi.

Gdzie są rycerze
Bitni żołnierze,
Gdzie ich męstwo i siła?
Z niemi pospołu 
Do jednego dołu 
W grobie się położyła,
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Ani gromada,
Ni ludzka rada – 
Plac wygrawa648 w potrzebie;
Szabla  tępieje649,
Serce truchleje,
Gdy, Boże, niemasz ciebie.

Nic nie pomoże,  1 508
Ach, mocny Boże, 
Żadna nasza potęga,
Gdy twoj żarliwy, 
Gniew sprawiedliwy, 
Za grzechy nas dosięga!

Najwyższy Panie,
Mocny Hetmanie,
Dobądź oręża twego!
Uśmierz pogany,
Ulecz nam rany 
W sławie imienia sweg!

Bądź tarczą mocną,
Dzienną i nocną, 
Założ granice złemu!
Rozprosz tyrany,
Daj pożądany 
Pokoj dziedzictwu twemu.

Przestroga do Ojczyzny naszej synow

Ocknij się, Lechu, przerwij sen twardy, 
Czuwa na twoj kark bisurman hardy!
Czas przetrzeć źrzenice, 1 509
A toczyć krynice 
Łez gorzkich.
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Już pod armatą ziemia uklęka,
Już Ukraina pod Turkiem stęka,
Już braniec spętany,
Już brząka kajdany, 
A ty śpisz.

Bracia krew leją, ty wino toczysz, 
Ty kanar z sekiem pijany broczysz, 
Ty hejnał wesoło
I w taneczne koło
Grać każesz.

Orle sarmacki, gdzie są pioruny?
Gdzie są ogniste grady Bellony? 
Gdzie dziarska ochota,
Gdzie pradziadow cnota,
Gdzie męstwo?

Już Kamieńcowi – pożal się, Boże! –  1 510
Ściele Otoman z popiołu łoże;
Ty w łabędziem pierzu,
Nie w twardem pancerzu 
Harcujesz.

Wszelką swobodę już wytrąbiono,
Już na rekwijem z dział uderzono,
A ty o żałobie
Ani o swym grobie 
Nie myślisz.

Hej, na dobrą noc wolnościom twoim 
Nachylił Turczyn księżycem swoim!
Ty hejnał wesoło 
I w taneczne koło 
Grać każesz.



Kancyjonał pieśni nabożnych

374

Czarnieckich niemasz, Kordeckich mało
I Chodkiewiczow już nam nie stało; 
Młodź tylko została 1 511
I to zaniedbała 
Ochoty.

Na złotą wolność już pęta kują,
Na twoje karki łyka gotują;
Gore u sąsiada,
Wszędy słychać „biada!”,
A ty śpisz.

Podolskie kraje w żalu się krają,
Kruszą się mury, wieże padają;
Ty zakamieniały nad sykulskie skały
Śpisz Lechu.

Pieśń o niestatecznej młodzi

Niebu by się młode lata prawie rownały, 
Gdyby się w swym nieodmiennym statku chowały;
Gdyby siła i uroda
I do uciechy pogoda
Nie upływała.

Dyjamenty aryjońskie, arabskie złota 1 512
Mniej się cenią niż z młodością złączona cnota;
Gdyby mądrość przy tym stała,
Ceny by żadnej nie miała 
Cnota z młodością.

Lecz to klejnot niesłychany prawie u świata,
Żeby oraz mądrość była, i młode lata; 
Mądrość chodzi z sędziwością,
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A płochość zasię z młodością
I zła utrata.

Zbytki swoje rozproszywszy, na cudze goni,
Wola, idąc za żądzami, złego nie broni;
Co po ojcu pozostało,
To niedługo w worku trwało
Pana młodego.

Bo rozpustne ręce razem to wysypały,
Co po groszu stare lata długo zbierały;
Długa praca dom buduje, 1 513
Jedna godzina zepsuje,
Skrę weń wrzuciwszy.

Lepiej było strzec szczupłego grosza i domu,
Nie przysięgło szczęście służyć – wierz mi – nikomu;
Tu dziś, jutro u sąsiada,
Tu wesele, podle biada
Pieśń swoję śpiewa.

Nieuważny affekt wszytkim łacno szafuje,
Drogie zdrowie – i to sobie tanie650 szacuje;
Blisko grobu razy znosi,
Lubo go o to nie prosi 
Uważna miłość.

Ktoż ci winien, że-ć tak prędko mary gotują,
A żywota słabe siły nie obiecują?
Już nadzieje cię żegnają,
Już drugiemu rękę dają
Pociechy651 twoje.

Coż ci po tym, że-ć przyjaciel sercem i słowy, 1 514
Że-ć powiada: „Ja do usług twoich gotowy”?
Jeśli zepsowane zdrowie,
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Jako drugi doktor powie,
Że cię niedługo.

Biegą lata jako łodka po bystrej wodzie,
Niewczas myśli poźny wieczor o rannej szkodzie;
Niech zażyje lotnych koni,
Tego jednak nie dogoni, 
Co z czasem uszło.

Nie susz kwiatu, gdy-ć go jeszcze starość nie psuje,
Niech ci biały po zielonym kłos następuje; 
Niech cię zawsze statek rządzi,
Za nim idąc, nie pobłądzi
Swobodna młodość.

 Dysputa anioła z diabłem o duszę pokutującą 1 515

Już-eś zginiony, 
Już potępiony,
Nie ufaj w Bogu,
Już-eś na progu 
Piekielnym – 
Jeszcze nadzieje nie trać zbawienia,
Tylko, grzeszniku, popraw sumnienia.

Wierz mi statecznie,
Że zginiesz wiecznie,
Bog zagniewany 
Być przebłagany 
Nie może –  
Nie tak ci652 gniewu Bog zawziętego,
Tylko serdecznie westchnij do niego.

Dekret na ciebie,
Nie będziesz w Niebie
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Boga-ś utracił, 
Co cię zapłacił 
Konając – 
Spojrzyj na obraz krwawej miłości,
A w Bogu położ swoje ufności.

Oto płomienie, 1 516
Na potępienie,
W piekielnej hucie 
Przy twej pokucie 
Zgorejesz – 
Oto krew toczą zbawienne rany,
Ten ogień wieczny będzie zalany.

Włocznie, bułaty, 
Strzały, granaty,
Pioruny, grzmoty,
Śmierć i kłopoty 
Nad tobą – 
Wszystkoć to Boskie wstrzymają ręce,
Tylko się poleć najświętszej męce.

Śpisz, a Bog czuje,
Piekło gotuje,
Schylił powieki,
Już-eś na wieki zginiony – 
A ktoż beśpiecznie zasypiać może?
Ten tylko, kogo sam strzeżesz, Boże.

Koniec pieśni
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Przypisy

 * Karta tytułowa: kancyjonał (w niniejszym starodruku: kancyonał) – połączenia lite-
rowe ya, yo, ia, io w pisowni wyrazów grecko-łacińskiego pochodzenia (także na dalszych 
kartach kancjonału) transkrybuje się w tej edycji zgodnie z ich ówczesną wymową (do koń-
ca XIX w.) jako yja, yjo, ija, ijo; w formach wyrazowych: Kościołá, Kátolickiego, ná, cáłego 
(oraz w innych na pozostałych kartach) w pisowni starodruku; nie zachowuje się w tran-
skrypcji w tej edycji a tzw. kreskowanego, wprowadzonego w XVI-wiecznych drukach 
dla zapisania samogłoski a tzw. jasnej (równej wymawianiowo dzisiejszej samogłosce a) 
i odróżnienia od samogłoski a tzw. pochylonej (zbliżonej wymawianiowo do samogłoski 
o), oddawanej w ówczesnych i późniejszych (do pocz. XIX w.) drukach za pomocą litery 
a bez akcentu nad nią – ponieważ zdaniem wielu historyków języka polskiego na początku 
XVIII w., w czasie opublikowania kancjonału, proces artykulacyjnego zlania się a pochy-
lonego z a jasnym w wymowie Polaków wykształconych i części niewykształconych (czę-
ści ówczesnych gwar ludowych) lub zlania się z samogłoską o w wymowie większej części 
Polaków niewykształconych (czyli w większej części ówczesnych gwar ludowych) był już 
w zasadzie zakończony i zachowanie a kreskowanego w ówczesnych drukach było nawy-
kiem, konwencją ortograficzną, a nie oddaniem różnicy w wymowie tej samogłoski (za-
chowuje się jednak te formy wyrazowe ze starodruku, w których pierwotne a pochylone 
oddane jest za pomocą litery o, bo to świadczy o wymowie składacza lub autora tekstu 
w starodruku); obrzędow (tak na karcie tytułowej); zachowuje się za starodrukiem (także 
na pozostałych jego kartach) pisownię samogłoski o tzw. pochylonej (zbliżonej wymawia-
niowo od XVI w. do samogłoski u i czasem – rzadko – zapisywanej w drukach za pomocą 
litery o z kreską/akcentem nad nią) za pomocą litery o, ponieważ tak zapisywana była ta 
samogłoska w ówczesnych, prawie wszystkich, drukach i rękopisach aż do lat 80. XVIII w. 
(do czasów reformy pisowni polskiej dokonanej przez księdza Onufrego Kopczyńskiego 
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w jego podręcznikach języka polskiego dla szkół tzw. elementarnych), co może świadczyć, 
że proces jej artykulacyjnego zrównania się z u jeszcze się wówczas nie zakończył (choć 
w pojedynczych wyrazach, a nawet w niektórych kategoriach form wyrazowych już się 
dokonał, jak świadczą „błędy ortograficzne”, czyli pisanie/drukowanie form wyrazowych 
z pierwotnym o pochylonym za pomocą litery u – takie zapisy w starodruku zachowuje 
się w transkrypcji niniejszej edycji, ponieważ są świadectwem wymowy zecera bądź autora 
tekstu); zachowuje się w transkrypcji niniejszej edycji kancjonału zapisy form wyrazowych 
z pierwotnym e tzw. pochylonym, czyli od XVI w. zbliżonym w wymowie ówczesnych Po-
laków do wymowy samogłosek i bądź y, za pomocą liter i lub y, bo to także świadectwa 
stanu rozwojowego ówczesnego języka polskiego, podobnie jak zapisy samogłosek i oraz 
y w pewnych formach wyrazowych za pomocą litery e – świadectwa skłonności dawnych 
Polaków do obniżania wymowy tych samogłosek w określonych pozycjach fonetycznych; 
Matyjas<z>kiewicza – możliwe, że zapisanie spółgłoski [š] za pomocą litery s w nazwisku 
właściciela drukarni nie jest zwykłą pomyłką zecerską, ale przejawem zjawiska mazurzenia 
w wymowie krakowskiego składacza tekstu pieśni w kancjonale, czyli wymowy przez nie-
go spółgłosek tzw. syczących [s, z, c, ʒ] zamiast pierwotnych spółgłosek tzw. szumiących 
[š, ž, č, ǯ], zjawiska stwierdzanego przez naukę w języku Polaków już od XV w., do dziś 
znanego w gwarach ludowych (podobne „błędy” występują także na dalszych kartach sta-
rodruku).
 1 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni katolickie nowo reformowane... (wstęp i oprac. 
ks. S. Garnczarski, transkrypcja tekstu i komentarz J. Godyń, Tarnów 2011, s. 2) ma tytuł 
Druga na hejnał.
 2 Zaimek wszytek, utworzony już w średniowieczu od starszego wszy (którego for-
my będą się pojawiały w tekstach z rzadka jeszcze do końca XVII w., a nawet później 
– por. dzisiejszy związek wyrazowy: po wsze czasy), jest w tej postaci fonetycznej ogólny 
w polszczyźnie XVI w. i dominujący w XVII w., ale od II poł. XVI w. pojawia się spora-
dycznie z tematem fleksyjnym wszystk- (może pod wpływem częstej już wtedy formy wszy-
scy z wszytcy), która ostatecznie zwycięży w ciągu XVIII w.
 3 Obca samogłoska o w nota była od XVI w. wymawiana jako o pochylone (por. uwa-
gi na ten temat w przypisie pierwszym, z gwiazdką), które w II poł. XVIII w. zlało się wy-
mawianiowo z u i tak już nierzadko było wtedy zapisywane; ostatecznie pisownia z u zwy-
ciężyła w XIX w.
 4 Formy przydź (a także obydź, choć tu już w nowszej postaci fonetyczno-morfolo-
gicznej obejdź – por. strofa następna) to formy trybu rozkazującego czasowników przyjść 
i obejść, które jeszcze w XVII w. w formie podstawowej, czyli w bezokoliczniku, występo-
wały w postaci przyść, obyść//obeść i odmieniały się w czasie teraźniejszym: przydę, przydziesz 
itd., ale już w XVI w. pojawiają się formy z i tzw. niezgłoskotwórczym, czyli potocznie mó-
wiąc, z jotą, które ostatecznie zwyciężają w polszczyźnie literackiej (ale jeszcze w XVIII w. 
konkurujące jeszcze ze słabnącymi już formami starszymi, które w wymowie potocznej 
i gwarowej trwają do dziś – wpływ form podstawowego dla nich czasownika iść).
 5 Zdrowa-ś bądź – zaskakująca tu tzw. ruchoma końcówka 1. osoby liczby pojedyn-
czej czasu teraźniejszego – ś (w formie trybu rozkazującego bądź w języku polskim jest 
brak końcówki osobowej, czyli jest tzw. końcówka zerowa) jest błędnym przeniesieniem 
przez autora pieśni formy zdrowaś z modlitwy Pozdrowienie anielskie (Ave Maria), z inci-
pitu: Zdrowaś Maryja [...], z zamiarem jej zacytowania.
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 6 W formie święty zamiast świętej nastąpiło częste w dawnej polszczyźnie (dziś znane 
w wymowie gwarowej bądź potocznej) zjawisko fonetycznego podwyższenia wymowy sa-
mogłoski e do wymowy samogłoski y przed samogłoską i niezgłoskotwórczą (ortograficz-
nie jotą) – zjawisko wielokrotnie poświadczone na kartach Kancjonału.
 7 Forma posołstwo jest nawiązaniem do formy posoł z poseł, powstałej przez analogię 
do form kozioł, osioł, kocioł, szerzących się w czasach druku niniejszego kancjonału z form 
starszych i prawidłowych kozieł, osieł, kocieł (może także pod wpływem regionalnej wy-
mowy połączenia głoskowego eł jak oł?).
 8 Forma tak zamiast taka została zapisana przez autora/pisarza (zecera?) tekstu pieśni 
dla zachowania 10-sylabowej miary wiersza utworu.
 9 W starodruku: bydź; taka pisownia szerzyła się od wieku XVII po wiek XIX włącz-
nie na tle skojarzeń etymologicznych z tematem fleksyjnym tego czasownika w odmianie 
w czasie przyszłym: będ-//będź- , jest to więc fakt pisowniany, a nie językowy i dlatego nie 
uwzględnia się go w transkrypcji.
 10 Tekst w tym dwuwersie jest błędnie zbudowany składniowo przez użycie (przez au-
tora Kancjonału/kopistę/zecera?) niewłaściwych form wyrazowych: aby i mielibyśmy, oraz 
opuszczenie w drugim wersie form: tu swych; poprawny tekst brzmi: Byśmy, Panno, przez 
Twe przyczynienie,//Mieli tu swych grzechow odpuszczenie – cytat za: S. S. Jagodyńskiego 
Pieśni..., dz. cyt., s. 8.
 11 Powinno być: Bog; por. S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 5.
 12 W: S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 6, ten wers brzmi: By świat zbawił, grze-
chy zgładził .
 13 Forma Boga zbędna, wprowadzona przez autora/kopistę/zecera (?) niniejszego Kan-
cjonału (por. S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 6).
 14 Por. uwagi w przypisie 5.
 15 Forma Panno zbędna (por. S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 6).
 16 nie słychała – forma czasownika słychać, dziś znanego w języku polskim tylko z for-
my bezokolicznika (i dawnego imiesłowu niesłychany); w XVII i XVIII w. miał więcej 
form odmiany.
 17 Forma zaraz zbędna (por. S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 6).
 18 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 6: O czym sprawnie [...].
 19 Służebnica-m, czyli ‘służebnica jestem’ (w zdaniu tekstowym została zachowana 
tylko ruchoma do dziś w języku polskim końcówka osobowa 1. osoby liczby pojedycz-
nej czasownika być w czasie teraźniejszym jestem, a pominięto – dokonano elipsy – temat 
fleksyjny tej formy: jest-; był to zabieg językowy często stosowany w dawnej polszczyźnie 
mówionej i pisanej – zwłaszcza w tekstach wierszowanych, w tym także w niniejszym to-
mie – zdecydowanie rzadszy w dzisiejszej praktyce językowej).
 20 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 6: Zstań się [...]; zbędne formy: -że, mi, 
wydłużają wers do 10 sylab.
 21 Tekst w trzech ostatnich wersach strofy zmieniony w stosunku do wersji w S. S. Jago-
dyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 6: Ciało Panieńskie zastąpił://Słowo Boże jest wcielone,//Ludz-
kie plemię wybawione; w trzecim wersie tekstu Kancjonału zbędna jest forma Boga (wydłuża 
wers do 10 sylab wobec 8-sylabicznej miary wierszowej tekstu pieśni).
 34 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 114: gniew Boży koją, czyli: ‘łagodzą, 
uspokajają’ (koić – czasownik zapewne nieznany, bo rzadko używany, XVIII-wiecznemu 
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kopiście bądź zecerowi i dlatego „poprawiony” na o wiele częstszy, współrdzenny, ale tu 
niewłaściwy znaczeniowo czasownik kajać się).
 35 Zob. objaśnienie w przypisie 5.
 36 XVIII-wieczny kopista lub zecer „poprawił” stare takież (por. u Jagodyńskiego 
Pieśni..., dz. cyt., s. 114) na nowsze (i dzisiejsze) także, nie zważając na pogorszenie dokład-
ności rymu (sic!).
 37 Forma mianownika liczby mnogiej od zaimka inszy (dominującej wówczas nad for-
mą inny – zob. przyp. 61) brzmiała w XVII w. inszy (np. inszy ludzie, tak jak np. gorszy, 
głuszy, w rzeczownikach: Włoszy, mniszy itp.), ale już wtedy zaczyna się tu pojawiać koń-
cówka -i oraz wymiana sz:ś, która zwycięży ostatecznie w XVIII w., a więc: gorsi, głusi, 
Włosi; niniejsza forma jest nowszym etapem rozwojowym.
 38 Namniej, czyli najmniej – stopień najwyższy (superlativus) przysłówka mało ze sta-
rym przedrostkiem superlatywnym na- (który jeszcze w XVI w. przeważa w superlaty-
wach przysłówków i przymiotników nad formami z przedrostkiem naj-, pochodzącym 
z polszczyzny wielkopolskiej, a nawet szerzej – północnej, a w ówczesnym języku litera-
ckim także z języka czeskiego, a który w XVII w. jest jeszcze częsty w tekstach autorów 
małopolskich; w dzisiejszych gwarach małopolskich tworzy się stopień najwyższy wy-
łącznie za pomocą na- i ostatecznie zanika w polszczyźnie literackiej w XVIII w.), w ni-
niejszym starodruku forma przepisana, być może, z dawnego źródła pieśni przez autora/
kopistę Kancjonału, bo w poprzedzających tekstach pieśni adwentowych (i w następ-
nych) formy superlatywne mają przedrostek naj- (bądź jest to przejaw gwarowego języka  
zecera). 
 39 Forma do szczątku ‘do szczętu, zupełnie, całkowicie’.
 40 Forma od rzeczownika jęcie ‘ujęcie, pojmanie’.
 41 W S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 115, jest właściwsza w tym miejscu ze wzglę-
du na sens forma trybu rozkazującego weźmiż (wzmocniona partykułą -ż).
 42 O końcówce -ę w formie Jezusowę zob. przyp. 26.
 43 Ustawca od ustawić ‘ułożyć’.
 44 W S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 111, jest tekst właściwszy pod względem 
sensu: A potym Bożej łaski otrzymanie.
 45 Powinna być forma jęt ‘ujęty’ (zob. S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 111), 
archaiczna i niezrozumiała dla kopisty/zecera Kancjonału i dlatego „poprawiona”
 46 Na temat braku i tzw. niezgłoskotwórczego (potocznie: joty) w formie podźmyż 
‘pójdźmyż’ zob. przyp. 3.
 47 Kopista/zecer zapisał błędny wyraz, stąd brak sensu (patrz kontekst); u S. S. Jagodyń-
skiego Pieśni..., dz. cyt., s. 112, jest tu forma Synu.
 48 Błąd; zob. tenże: moje.
 49 Forma ukazano jest w starodruku poprawiana.
 50 W S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 112, jest inny tekst w tym wersie: Chciała 
krzyża pomoc nosić.
 51 Gdy trzech krolow chwaląc Syna ujzrała ‘(trzech króli) chwalących’ – chwaląc to pier-
wotna forma biernika rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej imiesłowu czynnego cza-
su teraźniejszego w odmianie tzw. niezłożonej (prostej, rzeczownikowej), która jeszcze 
w XVII w. mogła być określeniem, czyli przydawką, rzeczownika w różnych formach 
przypadkowych, tak jak formy tych imiesłowów czasowników w odmianie tzw. złożonej 
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(przymiotnikowej, z zakończeniem w mianowniku liczby pojedynczej na -ący, -ąca, -ące), 
choć już rzadko, bo dominowała już wtedy nowa funkcja tej formy: imiesłowu przysłów-
kowego współczesnego.
 52 Ujzrała – to jedna z postaci fonetycznych staropolskiej grupy spółgłoskowej -źrz- 
(w środku wyrazu), wymawiana w XVII i XVIII w. przez Polaków regionalnie (w Mało-
polsce; tu także warianty wymowy: -źr-, -jźrz-), która w XIX w. w wymowie wszystkich 
wykształconych Polaków ustąpi (tak samo zresztą jak wymowa -źrz-) przed szerzącą się 
od XVII w. wymową -jrz-.
 53 O dziejach rozwoju tematu fleksyjnego tego zaimka zob. przyp. 2.
 54 Pierwotna końcówka -ę w bierniku liczby pojedycznej rodzaju żeńskiego w odmianie 
zaimków dzierżawczych utrzymywała się w praktyce językowej Polaków do końca XIX w.
 55 Końcówka -ej w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej rze-
czowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego pod wpływem form określających je 
przymiotników szerzyła się w XVI i XVII w., na przestrzeni XVIII w. zaniknęła.
 56 Rzeczowniki żeńskie miękkotematowe (i których temat odmiany kończył się, jak 
tu, spółgłoską tzw. funkcjonalnie miękką c, dz, ż, cz, dż i l) zakończone w mianowniku 
liczby pojedynczej końcówką -a lub -i miały jeszcze w XVIII w., zwłaszcza w tekstach 
auto rów pochodzących z Polski południowej, w dopełniaczu liczby pojedynczej pierwot-
ną, odziedziczoną z prajęzyka, końcówkę -e (taka końcówka jest do dzisiaj w gwarach ma-
łopolskich), choć od XVII w. zaczęła się szerzyć w języku polskim nowa końcówka -i i -y 
(po spółgłoskach tzw. funkcjonalnie miękkich), w XVIII w. już dominująca u piszących 
pochodzenia zwłaszcza niepołudniowopolskiego. 
 57 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 17, jest właściwsza forma dokonana tego 
czasownika: wzowiesz.
 58 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 17, jest właściwsza forma rodzajowa 
zaimka wskazującego: to.
 59 Niejasny sens tego wersu; u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 17, jest: 
Z miłości wiecznej przed wiekiem.
 60 Forma wołacza powinna brzmieć: Gabryjelu; końcówka -e wprowadzona przez autora 
dla rymu z aniele.
 61 Forma inszy jest w XVI i XVII w. przeważająca w tekstach autorów wielopolskich 
i małopolskich; w XVIII w. zwycięża w polszczyźnie ogólnej konkurencyjna forma inny, 
uchodząca w literaturze historycznojęzykowej za mazowiecką (co zgadzałoby się z przesu-
nięciem centrum polskiego życia w XVIII w. do Warszawy).
 62 Błędne powtórzenie w starodruku składnika płodem (zob. S. S. Jagodyński Pieśni..., 
dz. cyt., s. 116).
 63 Zbędne powtórzenie w starodruku składnika Panno (wers stracił 8-zgłoskową miarę).
 64 Poniesłaś – brak tzw. przegłosu polskiego e:o, charakterystyczny w tekstach daw-
niejszych autorów pochodzących z Małopolski, w dzisiaj w gwarach małopolskich i pol-
szczyźnie ogólnej potocznej południowopolskiej.
 65 Ciernie […] nastąpiło – rzeczownik o znaczeniu zbiorowym (tzw.  collectivum): 
‘zbiór cierni’ (podobnie jak: kwiecie ‘zbiór kwiatów’, pierze ‘zbiór piór’), znany w XVII w., 
użyty metaforycznie: zbiór faktów i zdarzeń, wymienionych w  następującym kontek-
ście, składających się na mękę Syna Bożego, był zbiorem żałości dręczących jak ciernie 
Matkę Bożą.
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 66 W starodruku powstał dodatkowy wers przez omyłkowe powtórzenie orzeczenia 
spłynął (zob. S. S. Jagodyński Pieśni..., dz. cyt., s. 117).
 67 Zbędne powtórzenie w starodruku składnika za nas (wers stracił 8-zgłoskową miarę).
 68 Zbędne powtórzenie w starodruku składnika ramię (wers stracił 8-zgłoskową miarę).
 69 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 117, wers brzmi: Widząc, Panno, rozbitego.
 70 Zbędne powtórzenie w starodruku składnika Synu (wers stracił 8-zgłoskową mia-
rę); potwierdzenie tego jest także u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 117.
 71 Zbędne powtórzenie w starodruku składnika wielkie (wers stracił 8-zgłoskową mia-
rę); potwierdzenie jest także w: tamże.
 72 W tej strofie w starodruku zostały dokonane „poprawki” (przez kopistę/zecera/dru-
karza?), zaburzając jej sens – powinno być: czystą duszę; z miłego Ojca, a składnik w niebie 
został zbędnie powtórzony (zob. S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 117).
 73 Niejasny, a nawet absurdalny jest sens tej strofy z powodu „poprawienia” (przez ko-
pistę/zecera/drukarza?) tekstu dwu pierwszych wersów – u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., 
dz. cyt., s. 117, brzmią one: Stamtąd ucznie swe teskliwe//Stwierdził i serca lękliwe; składnik 
swego został błędnie powtórzony.
 74 Zbędne powtórzenie w starodruku składnika chory (wers stracił 8-zgłoskową miarę).
 75 Zbędne powtórzenie w starodruku składnika ziemie (wers stracił 8-zgłoskową miarę).
 76 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 18, jest: w wiecznej sobocie, czyli w wiecz-
nym odpoczynku (zob. sobota w Słowniku).
 77 Do końca XVII w. nie zakończył się proces tworzenia się nowych form trybu roz-
kazującego ze spółgłoską j na końcu formy w odniesieniu do czasowników, których temat 
czasu teraźniejszego, jak w wypadku tego czasownika, kończył się grupą spółgłoskową  
– stare formy pojawiają się szczątkowo jeszcze w XVIII w.
 78 Niejasny sens zdania w tym wersie.
 79 Analogiczny polski przekład łacińskiego tekstu niniejszej pieśni u S. S. Jagodyńskie-
go Pieśni..., dz. cyt., s. 106, stoi na o wiele wyższym poziomie językowym, stylistycznym 
i wersyfikacyjnym.
 80 Właściwa wówczas forma wołacza liczby pojedycznej z końcówką -e rzeczownika 
miękkotematowego gospodza ‘gospodyni’, ‘pani’ (rzeczownik używany tylko w odniesie-
niu do Matki Bożej).
 81 Czyli ‘smutna’; to znana zapewne już w języku prasłowiańskim oboczność samo-
głoskowa ę:u w kilku rdzeniach wyrazowych, np. chęć:chuć, wnęk:wnuk, choć niektórzy 
badacze formy z u uważają za wpływ języka czeskiego.
 82 Powinno być: stałaś.
 83 Pierwotna końcówka -ę w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego zaimków 
miękkotematowych nię, moję utrzymuje się w języku polskim aż do II poł. XIX w.
 84 Forma lecie ‘w lecie’ to rzadka już w XVI w., ale sporadycznie pojawiająca się w teks-
tach jeszcze do XVIII w. tzw. syntetyczna, tzn. bezprzyimkowa forma miejscownika licz-
by pojedynczej.
 85 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 21, ma tytuł: Rotuła pierwsza.
 86 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 22, wers pierwszy w strofie jest powtó-
rzony i w ten sposób zachowana jest trójwersowa miara strofy (kopista/zecer niniejszego 
Kancyjonału zapewne przeoczył to powtórzenie; w następnej strofie analogiczne powtó-
rzenie jest zachowane).
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 87 Niejasny jest sens tej strofy; u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 22, brzmi 
ona: Z Jego narodzenia//Pełni podziwienia – //Z pociechą wszelką.
 88 Betleem – zachowuje się pisownię starodruku, ponieważ pisownia i wymowa tej 
biblijnej nazwy miejscowości nie była jeszcze w XVII w., a nawet w XVIII w. ustalona, 
jak świadczy pisownia Betleem i Betlejem w tekstach innych autorów.
 89 Do końca XVII w. forma osieł jest pierwotna i postawowa; w XVIII w. pojawia się 
forma dzisiejsza i ostatecznie zwycięża.
 90 Iże narodzonego […] być usłyszeli – ten przykład (i kilka dalszych) to przejaw wpły-
wu na składnię ówczesnego polskiego języka pisanego konstrukcji łacińskiej accusativus 
cum infinitivo.
 91 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 25–26, niniejsza pieśń ma tytuł: Rotuła 
czwarta, latino-polonica (kolejne wersy zaczynają się po łacinie, a kończą się po polsku) 
i w równoległej kolumnie ma swój odpowiednik pt. Rotuła polono-latina (tekst łaciński 
w wersie odpowiednika jest podany po polsku, a polski – po łacinie) – kopista/zecer/dru-
karz (?) nie przepisał tego odpowiednika.
 92 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 40, pieśń ma tytuł: Rotuła 29.
 93 To znaczy: ‘pobladł’.
 94 Niejasny sens tekstu w ostatnich dwu wersach strofy, co jest spowodowane za-
pewne niezrozumieniem i nie- właściwym przetłumaczeniem odpowiedniego fragmentu 
łacińskiego tekstu tej pieśni (zob. S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 40).
 95 Wypytował – przyrostek tematu czasu przeszłego -owa- w czasownikach był 
do XVIII w. charakterystyczny w polszczyźnie zwłaszcza mało- i wielkopolskiej (tak jest 
do dziś w gwarach ludowych); po XVIII w. został wyparty w polszczyźnie ludzi wy-
kształconych przez przyrostek -ywa- właściwy polszczyźnie północnopolskiej pod wpły-
wem polszczyzny warszawskiej. 
 96 Ta pieśń ma u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 26, ma tytuł: Rotuła piąta.
 97 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 27, ma tytuł: Rotuła siodma.
 98 Kolejny przejaw wpływu na budowę zdania łac. konstrukcji accusativus cum infinitivo.
 99 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt. , s. 27, ma tytuł: Rotuła osma.
 100 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., , s. 24, ma tytuł: Rotuła wtora.
 101 Zwiastował jest – jest to znana do początku XVI w. (ale tylko w tekstach pisa-
nych o tematyce religijnej, prawdopodobnie archaizowanych) forma 3. osoby liczby po-
jedynczej polskiego i słowiańskiego czasu przeszłego, tzw. złożonego, z zachowaną (sic! 
Już w polszczyźnie przedpiśmiennej nasi przodkowie ją pomijali) jako drugim członem 
formą jest, czyli 3. osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika posiłkowe-
go być; w tekście Kancyjonału mogła się pojawić tylko jako przepisana z Jagodyńskiego, 
tamże.
 102 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 24, ma tytuł: Rotuła trzecia.
 103 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 38, ma tytuł: Rotuła 28.
 104 Imiesłów czynny czasu teraźniejszego w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju 
żeńskiego z odmiany tzw. niezłożonej mógł jeszcze do końca XVII w. występować w funk-
cji dzisiejszego imiesłowu przysłówkowego (a dziś w gwarach południowomałopolskich: 
śpiewający ‘śpiewając’), tzw. współczesnego, zakończonego przyrostkiem -ąc, który zresztą 
wówczas rozpoczął swoją żywotność.
 105 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni...., dz. cyt., s. 42, ma tytuł: Rotuła 30.
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 106 Łaciński tekst niniejszej pieśni u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 26, jest 
poprzedzony tytułem: Rotuła szosta; następujący po nim tekst polski nie jest jego przekła-
dem (sic!).
 107 Kopista/zecer zapisał tu tę formę czasu przeszłego rodzaju męskiego od czasownika 
stanąć jako stanęł, z wyrównaniem tematu czasu przeszłego tej formy do pozostałych form 
rodzajowych (stanę-ła, -ło, -li, -ły), zdradzając swoje kłopoty z tworzeniem i wymową tej 
formy (tym bardziej że prawdopodobnie używał formy tematycznej stany- – jak w dzisiej-
szych gwarach – dla wszystkich rodzajów gramatycznych w odmianie tego czasownika).
 108 weselący się – tu ta forma imiesłowu jeszcze w funkcji przysłówkowej: weseląc się 
(do dziś w gwarach zwłaszcza małopolskich).
 109 Zamiast: oczka – świadome utworzenie błędnej formy fleksyjnej jako przejaw emo-
cjonalizacji języka intymnego używanego w odniesieniu do niemowlęcia (zob. J. Godyń, 
Język intymny w kolędach polskich z XVIII w., [w:] tenże, Studia historycznojęzykowe, edy-
torskie, kulturalnojęzykowe, Kraków 2009, s. 89).
 110 W rdzeniu tego wyrazu do XVIII w. dochodziło do odnosowienia samogłoski no-
sowej ę (być może, o charakterze regionalnym – małopolskim).
 111 Normalna jeszcze wówczas forma odmiany (tu: trybu rozkazującego) czasownika 
pojść, bez i tzw. niezgłoskotwórczego (zwanego jotą), odmieniającego się w czasie teraź-
niejszym pod wpływem podstawowego dla niego czasownika iść i przedrostkowego przyść 
następująco: pódę, pódziesz (i tak jest do dziś w gwarach ludowych); w języku literackim 
(ludzi wykształconych) zaczęły się szerzyć formy odmiany z jotą pod wpływem form, w któ-
rych ta głoska nie zaniknęła (np. w formach bezokolicznika czasowników przedrostkowych 
utworzonych od czasownika iść, np. wejść, zajść, nadejść itp. – z wyjątkiem przyść, w któ-
rym już w średniowieczu doszło do ściągnięcia i+i>i, czyli: przi-+ić>przić>(od XVI w.) 
przyć i przyść, iść – oraz w innych formach odmiany tych czasowników), które zwyciężyły 
do końca XVIII w.
 112 O dziejach formy przyść zob. przyp. 111.
 113 To prawidłowa (bez przyrostka -ł) i dominująca w polszczyźnie do końca XVII w. 
forma forma imiesłowu tzw. uprzedniego czasowników, których temat czasu przeszłego 
kończył się na spółgłoskę; nowy przyrostek imiesłowowy -łszy zwycięży dopiero w XVIII w.
 114 Idzie zapewne o wymienione w poprzedzającym wersie Niebo.
 115 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 43, ma tytuł: Rotuła 32. Makaronika.
 116 Panię ‘dziecko-pan, niedorosły pan’ – żywotna w dawnej polszczyźnie formacja sło-
wotwórcza tworząca za pomocą sufiksu -ę-/-ęt- nazwy istot niedorosłych: cielę, kurczę, nie-
mowlę, chłopię, dziewczę itp., kontynuująca kategorię słowotwórczo-fleksyjną znaną już 
w języku prasłowiańskim.
 117 O nosówce w tym typie czasowników zob. przyp. 24.
 118 Kolejnych 8 wersów tekstu niniejszej pieśni brak u S. S. Jagodyńskiego, dz. cyt.
 119 Mimo że tekst niniejszej pieśni jest w starodruku Kancjonału wydrukowany in conti-
nuo w stosunku do tekstu pieśni poprzedzającej, to następujące przesłanki wskazują, że jest 
to odrębna pieśń: 1) inicjalna litera pierwszego wyrazu tekstu utworu, 2) nowy temat tekstu 
w stosunku do tematu pieśni poprzedzającej, 3) nowa w stosunku do poprzedzającej pieś-
ni miara wersyfikacyjna i stroficzna tekstu utworu. Brak tej pieśni u S. S. Jagodyńskiego, 
dz. cyt..
 120 Analogiczne uwagi jak w przypisie 119 dotyczą poniższego tekstu.



Przypisy

399

 121 Postać dzisia tego przysłówka jest pierwotna i wówczas jeszcze żywotna; dzisiaj zwy-
cięża później.
 122 Analogiczne uwagi jak w przypisie 118 dotyczą poniższego tekstu.
 123 Już w średniowieczu pojawiła się w polszczyźnie pisanej nowa forma miejscowni-
ka liczby pojedynczej tego rzeczownika o panu (pod wpływem również w średniowieczu 
szerzącej się formy o Bogu i dużej częstotliwości związku tych wyrazów), ale w polszczyź-
nie mówionej (do dziś) i w gwarach ludowych ciągle była i jest żywa forma z końcowką 
-e (jak we wszystkich rzeczownikach męskich twardotematowych oprócz zakończonych 
na k, g, ch); tu może świadomie użyta dla rymu: o Panie – stanie.
 124 Analogiczne uwagi jak w przypisie 119 dotyczą poniższego tekstu.
 125 Niejasny sens tej strofy (zdrowie ‘pozdrowienie’?).
 126 Analogiczne uwagi jak w przypisie 119 dotyczą poniższego tekstu.
 127 Dziś czasownik ten jest podstawą słowotwórczą czasowników poniechać i zaniechać; 
tu w znaczeniu ‘dać pokój, zostawić w spokoju’.
 128 Niejasna konstrukcja składniowa; może jest tu konstrukcja z imiesłowem czynnym 
czasu przeszłego zakończonym przyrostkiem -wszy dla wyrażenia czasu zaprzeszłego: byłeś 
usłuchawszy ‘usłuchałeś był’, znana regionalnie w polszczyźnie północnokresowej (u Pola-
ków na Litwie) także w przeszłości.
 129 Na temat formy -ć zob. przyp. 22.
 130 W tym miejscu nieznany autor pieśni zmienił metrum wiersza (być może ze wzglę-
du na zmianę tematu pieśni: koniec opisu grzechu pierworodnego Adama i jego skutków 
– początek opisu grzechu pierworodnego Ewy i jego skutków): z dystychu o długości sy-
labicznej 15 (jeden raz 16)+7 i rymie aa – na czterowersową strofę o długości sylabicznej 
6(5)+5(6)+7+7 (z odstępstwami jednosylabowymi w dwu pierwszych wersach) i rymach 
aa:bb; zmiana ta została zasygnalizowana także graficznie wielkimi literami wyrazów ini-
cjalnych w niektórych wersach.
 131 W niniejszym Kancjonale forma ta jest zapisana: kondziele, czyli z tzw. rozszczepie-
niem samogłoski nosowej ą przed spółgłoską zwartoszczelinową dź na samogłoskę ustną 
i spółgłoskę nosową ń (czyli o tym samym miejscu artykulacji co następująca zwartoszczeli-
nowa), które to zjawisko wymawianiowe nie było jeszcze wówczas (na początku XVIII w.) 
zakończone (konsekwentnie wymawiane w tej pozycji fonetycznej), zwłaszcza w ówczes-
nej polszczyźnie małopolskiej.
 132 Forma trybu rozkazującego bez -j (pierwotna) możliwa jeszcze w polszczyźnie na po-
czątku XVIII w.
 133 O funkcji tej formy imiesłowowej zob. przyp. 104.
 134 Pomyłka kopisty/zecera: polska forma zamiast łacińskiej angeli.
 135 Nieznany autor tłumaczenia tekstu łacińskiego pieśni zmienił pierwotny rodzaj gra-
matyczny żeński rzeczownika trzoda na męski (może dla zachowania 11-zgłoskowej dłu-
gości wersu).
 136 Zamiast: kołysał – może pod wpływem tematu form odmiany w czasie teraźniej-
szym: kołysz-ę, kołysz-esz itd., jako próba ucieczki (ukrycia) przez kopistę/zecera swojego 
mazurzenia (są w pisowni starodruku Kancyjonału dowody na istnienie tego zjawiska w ich 
wymowie – a może nawet w wymowie autora/autorów pieśni), czyli znanego w ówczes-
nym języku chłopskim (a dziś w wielu gwarach ludowych) zjawiska zamiany w wymowie 
spółgłosek sz, ż, cz, dż na spółgłoski s, z, c, dz.
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 137 Wroćwa – forma 1. osoby tzw. liczby podwójnej trybu rozkazującego z końcówką 
-wa, odziedziczona przez polszczyznę i żywa w średniowieczu, a możliwa jeszcze w języku 
polskim w XVI w. (spotykana np. w języku utworów Jana Kochanowskiego), jest w ni-
niejszym tekście, na początku XVIII w., już tylko przejawem stylizacji gwarowej (formy 
czasownikowe z końcówką -wa do dziś utrzymały się w wielu żywych gwarach małopol-
skich i mazowieckich, choć oczywiście w funkcji wyrażania liczby mnogiej); zob. na ten 
temat: J. Godyń, Folklor i gwara w pastorałkach karmelitańskich z XVIII w., [w:] J. Godyń, 
Studia historycznojęzykowe…, dz. cyt., s. 101.
 138 Jest to błędnie powtórzony wers, jak wynika z przyjętej w pieśni miary stroficznej: 
strofy czterowersowej.
 139 Tak w starodruku (?).
 140 Wyraz kolęda został zapożyczony do polszczyzny z łaciny (calendae) w XVI w. i pier-
wotnie oznaczał pieśni życzeniowe z okazji nowego roku (kalendarzowego, ale też rolni-
czego); długo, bo jeszcze w XVIII w., był zapisywany (i zapewne tak wymawiany) z połą-
czeniem literowym en (jak w łacinie), ale od XVII w. zaczęła szerzyć się pisownia z wtórną 
samogłoską nosową ę: kolęda (jako naśladownictwo pisowni nosówki ę w wyrazach pol-
skich przed spółgłoskami zwartymi i zwartoszczelinowymi, wymawianej w nich już wów-
czas coraz częściej jako dwugłoska en, np. tędy wymowa: tendy; pęd, pędzić wymowa: pend, 
peńdzić).
 141 W starodruku zapisano: zaczny (i w strofie niżej: zaczne zamiast zacne) – jest to za-
pewne przejaw zjawiska zwanego w dialektologii szadzeniem, czyli zastępowania w wymo-
wie pierwotnego szeregu spółgłoskowego s, z, c, dz w wyrazach odpowiednio spółgłoskami 
sz, ż, cz, dż w celu ukrycia przez mówiącego (tu: zecera) swojego mazurzenia (zob. na te-
mat tego zjawiska przypis 136), cechy językowej już w XVII w. rozpoznawanej jako właś-
ciwość języka niewykształconych Mazurów i wyśmiewanej np. przez sowizdrzałów. 
 142 Uczynił [...] wina – nieznany autor pieśni użył tu formy dopełniacza liczby poje-
dycznej rzeczownika wino (choć oczekiwalibyśmy formy biernika) w funkcji formy zwanej 
w gramatyce genetivus partitivus ‘dopełniacz cząstkowy’, czyli w znaczeniu: ‘uczynił jakąś/
określoną ilość wina’ (zapewne dla zachowania rymu ścisłego do formy syna w poprzedza-
jącym wersie).
 143 Być może, przejaw zjawiska mazurzenia w wymowie zecera/kopisty (zob. przypis 
z gwiazdką oraz 136).
 144 Zjawisko fonetycznego uproszczenia grupy spółgłoskowej: -rnc->-rc-.
 145 Idzie oczywiście o św. Judę Tadeusza, jednego z dwunastu apostołów, a nie o Juda-
sza Iskariotę.
 146 Zamiast: powiedzcie – zapis w starodruku oddaje zjawisko upodobnienia fonetycz-
nego pod względem miękkości i miejsca artykulacji w wymowie zecera/kopisty.
 147 Czasownik rość z odmianą w czasie teraźniejszym: rostę, rościesz, roście itd. jesz-
cze nierzadko występował w tej formie gramatyczno-fonetycznej w XVII w., w XVIII w. 
zaczął ustępować nowym formom odmiany z tematem fleksyjnym rosn-ę, rośni-esz itd. 
(tu może to przejaw stylizacji na ówczesny język ludowy, w tej bowiem odmianie języko-
wej – i w nieco późniejszych gwarach ludowych – starsze formy językowe utrzmywały się 
znacznie dłużej niż w języku literackim).
 148 Poznali być Stworcę swojego – przejaw wpływu składni łacińskiej (tzw. accusativus 
cum infinitivo) na język pisany i ówczesnych wykształconych Polaków (zob. J. Godyń, 
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Hieronim z Wielunia – utalentowany tłumacz Księgi Koheleta (Eklezjastesa) z I połowy XVI w., 
w: J. Godyń, Studia historycznojęzykowe..., dz. cyt., s. 48.
 149 Zob. przyp. 132.
 150 Niejasny sens ostatniego wersu strofy.
 151 W starodruku: nieborzątka – klasyczny błąd ortograficzny zecera/kopisty.
 152 W dawnej polszczyźnie obok czasownika wejść funkcjonowała (rzadziej) jego po-
stać fonetyczna oboczna wniść (różnica wynikała z różnej pierwotnej postaci tego same-
go przedrostka/przyimka: w-//wn-), która już w XVIII w. miała odcień archaiczmy, a dziś 
jest pełnym archaizmem (zob. także przypis 4).
 153 W wielu tekstach do XVIII w. przymiotnik ten jest sporadycznie zapisywany z pier-
wotnym e zamiast wtórnego ę (por. do dziś w gwarach ludowych, np. małopolskich, wy-
mowę pikny).
 154 Świadome nawiązanie przez autora pieśni do średniowiecznego znaczenia wyrazu 
miasto ‘miejsce’, wykorzystanego do zrymowania z także średniowiecznym wyrazem nie-
wiasta w znaczeniu ‘kobieta’, który w XVIII w. (i dziś) ma już odcień archaiczny; o tym, 
że tu szło autorowi o zabieg stylizacyjny mający na celu wywołanie wrażenia starożytności 
przedstawianych w pieśni wydarzeń (historia Adama i Ewy w raju, a więc początki dzie-
jów ludzkości), świadczy w strofie drugiej tej pieśni cytat z XV-wiecznego wiersza dołą-
czonego do drugiego chronologicznie przekazu Bogurodzicy: Fora, Adamie, fora, z tak roz-
kosznego dwora.
 155 O tekście w ostatnim dwuwersie zob. przyp. 154.
 156 W wiąnęczku ‘w wianeczku’ – pisownia z samogłoskami nosowymi w tym wyrazie 
jest tu przejawem zjawiska fonetycznego wtórnego unosowienia samogłosek ustnych w są-
siedztwie spółgłoski nosowej n (od II połowy XVI w. – z apogeum zjawiska w XVII w. – 
Polacy zwłaszcza z centralnych dzielnic Polski, a dziś w niektórych gwarach małopolskich, 
silnie unosowiali samogłoski ustne a i e w sąsiedztwie spółgłosek nosowych n, ń, m, m’, 
czego dowodem była nagminna pisownia takich nosówek w wielu rękopisach i drukach 
od II połowy XVI do początków XVIII w.).
 157 Jak wynika z zapisu w starodruku Kancyjonału, autor/kopista/zecer (?) zmienił mia-
rę stroficzną dwu ostatnich strof z czterowersowych na ośmiowersowe.
 158 O funkcji gramatycznej formy typu idąc zob. przyp. 51.
 159 Już w wieku XVII prawidłowa genetycznie i rozwojowo do połowy XVI w. forma te-
matu fleksyjnego ociec jest przestarzała i nieużywana w języku Polaków wykształconych/w ję-
zyku pisanym – w tych odmianach ówczesnej polszczyzny używa się formy z tematem oj-
ciec- powstałym pod wpływem tematu ojc- wytworzonym w II połowie XVI w. w tzw. 
przypadkach zależnych tego rzeczownika: oćca>ojćca>ojcca>ojca itd.; natomiast była uży-
wana w ówczesnym języku ludowym, jak świadczą dzisiejsze gwary ludowe; tu, w pasto-
rałce, jest to, być może, przejaw stylizacji gwarowej (o innym przejawie takiej stylizacji 
zob. przyp. 137).
 160 Kolejny przejaw wpływu składni łacińskiej na język pisany/ówczesnych wykształ-
conych Polaków (zob. na ten temat przypis 90 i 148).
 161 W starodruku: chuka – zwyczajny błąd ortograficzny zecera.
 162 Jak wskazują wykładniki wersyfikacyjne w tekście pieśni: rymy parzyste i wielkie 
litery początków kolejnych wersów, wiersz pieśni został stworzony przez jej autora 6-zgło-
skowcem; brak jest natomiast wykładników miary stroficznej pieśni (tekst pieśni został 
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w starodruku wydrukowany in continuo, bez podziału na wersy i strofy, a tylko z wcięciem 
co drugiego wiersza/linijki tekstu), dlatego wydawcy Kancyjonału publikują tekst pieśni 
z podziałem na wersy, ale bez podziału na strofy.
 163 Zob. przyp. 28.
 164 W starodruku błędnie: toczy.
 165 Prawidłowa wówczas forma mianownika liczby mnogiej w deklinacji męskiej od rze-
czownika pastuch.
 166 Czyli: z drogiej (duszy). (Choć niejasny jest sens takiego określenia małego Jezusa).
 167 Zob. przyp. 104.
 168 Przez całe dzieje formy miejscownika liczby pojedynczej tego rzeczownika istniała 
w praktyce językowej Polaków konkurencja między pierwotną, oddziedziczoną z prajęzyka 
końcówką -u (zwyciężyła w języku ludzi wykształconych i w języku ogólnym) a końców-
ką -e, dominującą w rzeczownikach twardotematowych w deklinacji męskiej w tej formie 
przypadkowej (częsta w języku potocznym i gwarach ludowych); tu jest to jednocześnie 
forma w rymie do formy w krainie.
 169 Z incipitu łacińskiej pieśni rozpoczynającej roraty, poranną mszę św. w adwencie: 
Rorate caeli desuper ‘spuście rosę, niebiosa’.
 170 Na temat obu form imiesłowowych zob. przyp. 104.
 171 Na temat -ć zob. przyp. 22.
 172 Staropolski i XVI-wieczny przyrostek patronimiczny -ic (służył do tworzenia nazw 
synów od nazw ojców, np. wojewoda – wojewodzic) zaczął być wypierany od XVII w. 
pod wpływem języka ukraińskiego przez postać brzmieniową -icz, która w niektórych wy-
razach zwyciężyła.
 173 Na temat pisowni puł- zob. przyp. 28.
 174 Czyli: krzyczących – na temat takiej funkcji imiesłowu na -ąc zob. przyp. 51.
 175  -y w najmilejszy to wówczas jeszcze możliwa do użycia prawidłowa końcówka w mia-
nowniku liczby mnogiej przymiotników określających rzeczowniki męskie żywotne, wy-
stępująca po spółgłosce sz, czyli po spółgłosce tzw. funkcjonalnie miękkiej (podobnie jak 
-y po c, dz, np.: wysocy Włoszy, naszy ubodzy mniszy) – od II poł. XVII w. w formach za-
kończonych na sz zaczęły pojawiać się formy ze spółgłoską wymienioną na ś oraz końców-
ką -y wymienioną na -i, czyli: nasi, najmilejsi, Włosi, mnisi.
 176 W niniejszym starodruku Kancyjonału brak stron 144 i 145, są one natomiast wy-
drukowane w wydaniu z 1733 r. – za tym wydaniem publikujemy brakujący tekst pieśni.
 177 W I poł. XVIII w. możliwa była jeszcze starsza forma tego imiesłowu: odszedszy, 
choć były już w użyciu formy nowsze (z przyrostkiem -ł-) – błąd opuszczenia liter sz jest 
może przejawem wątpliwości zecera wydania Kancyjonału z 1733 r.
 178 Z sensu tej strofy wynika, że ostatnie zdanie składowe powinno być zdaniem pod-
rzędnym okolicznikowym celu, a nie, jak w starodruku, podrzędnym okolicznikowym 
przyczyny – zapewne kopista/zecer błędnie przepisał/złożył spójnik bo zamiast by
 179 Chrzuściel //chruściel – w grupie spółgłoskowej chr i kr dochodziło w dawnej wy-
mowie do oboczności fonetycznej chrz i krz (dziś tak jest w niektórych gwarach ludo-
wych).
 180 Weźmięmy – zob. o wtórnej nosowości przyp. 156.
 181 Tzn. długiej – o zjawisku podwyższania artykulacji samogłosek i, y przed j (przed 
spółgłoską zwaną w fonetyce i niezgłoskotwórczym) zob. Nota edytorska.
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 182 Będąc rado – forma rado jest tzw. niezłożoną formą mianownika liczby pojedyn-
czej rodzaju nijakiego przymiotnika rady, w funkcji orzecznika w orzeczeniu imiennym; 
na początku XVIII w. takie formy są już rzadkością (tu forma zapewne podtrzymana ry-
mem do stado).
 183 Robacy, ptacy – w I poł. XVIII w. jest tu jeszcze prawidłowa pierwotna, oboczna 
do -i, końcówka -y po spółgłosce tzw. funkcjonalnie miękkiej c (czyli -i po dawnej spół-
głosce miękkiej c), właściwa wówczas formom mianownika liczby mnogiej rzeczowników 
męskich żywotnych, a więc: biskupi, żacy, psi, wilcy itd.; rzeczowniki te przejdą do klasy 
rzeczowników męskich o rodzaju gramatycznym niemęskoosobowym, czyli zaczną przyj-
mować w tym przypadku fleksyjnym końcówkę -y (i oboczną -i, gdy temat rzeczownika 
kończył się spółgłoską tzw. funkcjonalnie twardą k’, g’, czyli dziś miękką, ale dawniej, pier-
wotnie twardą), gdy wytworzy się ostatecznie w języku polskim w II poł. XVIII w. taki 
rodzaj gramatyczny w opozycji do rodzaju gramatycznego męskoosobowego.
 184 Podcili – forma od: poczcić//poćcić ‘zaszczycić kogoś czym, uhonorować, uszano-
wać’; w pierwotnej formie poćcili zaszło w wymowie zecera/kopisty (?) częste w dawnej 
polszczyźnie zjawisko dysymilacji (rozpodobnienia) grupy spółgłoskowej ćć (z takiego zja-
wiska mamy do dziś formę radca powstałą z postaci radźca wymawianej: raćca) motywo-
wane chęcią wzmocnienia grupy spółgłoskowej, by zapobiec uproszczeniu fonetycznemu.
 185 Na temat pisowni wyrazu pół zob. przyp. 28.
 186 Kolejny przykład wpływu składni łacińskiej (accusativus cum infinitivo) na składnię 
tekstu polskiego.
 187 Czyli: częściej (z podwyższeniem artykulacji samogłoski e przed j, czyli i niezgło-
skotwórczym, do i//y, jak dziś w wielu gwarach ludowych lub w polszczyźnie ogólnej re-
gionalnie, np.: dali, lepi, gorzy.
 188 W wyrazie tym, pochodzącym od łacińskiego wyrazu calendae ‘pierwszy dzień mie-
siąca’, pisownia z samogłoską nosową ustaliła się ostatecznie dopiero w XIX w. (w XVIII w. 
nawiązywała jeszcze do pisowni łacińskiej); ponadto wielokrotnie w przypisach stwierdza-
ne zjawisko unosowienia e przed n.
 189 Powinno być: sporzy od sporzyć ‘przysparzać’ – tu formę zmieniono (autor pieśni/
kopista/zecer ?) dla dokładności rymowej (rym dla oka: sporze – na oborze).
 190 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 43, ma tytuł: Rotuła 31.
 191 Ta pieśń u S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 37, ma tytuł: Rotuła 26; tekst 
łaciński pieśni jest zapisany w niniejszym starodruku in continuo (bez podziału na wersy; 
śladowy sygnał podziału na dwie strofy); w tekście polskim pieśni, który jest odmiennym 
niż u Jagodyńskiego przekładem wersji łacińskiej, są sygnały podziału wersowego stroficz-
nego i wersowego tekstu; w niniejszym wydaniu Kancjonału w podziale wersyfikacyjnym 
obu wariantów językowych pieśni wspomagamy się podziałem u Jagodyńskiego.
 192 Po tym wersie jest w starodruku puste miejsce ze śladami zatartej pięciolinii.
 193 Na temat przyrostka -awa- zamiast późniejszego -ywa- zob. uwagi w przyp. 95 
do -owa-.
 194 Końcówka formy przypadkowej celownika zaimka pytajnego co została przez au-
tora pieśni skrócona o końcowa samogłoskę u w celu zachowania 8-zgłoskowej długości 
tego wersu zgodnie ze wzorcem sylabicznym w tej pieśni (licentia poetica).
 195 Dawna końcowka -y formy narzędnika liczby mnogiej rzeczownika panię ‘dziecko 
pana’ jest już wówczas archaiczna w stosunku do panującej końcówki -ami (choć formy 
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z -y w rzeczownikach męskich i nijakich w XVIII w. przeżywają renesans w praktyce ję-
zykowej ówczesnych Polaków zapewne w celach stylizacyjnych – archaizacji).
 196 Zapisujemy poniższą kolędę w niniejszym wydaniu dystychicznie, zgodnie z jej za-
pisem w starodruku Kancjonału i zgodnie z tradycją, trwającą do dziś, jej zapisów w póź-
niejszych przekazach (także etnograficznych), choć zawarte w jej budowie wykładniki 
wersyfikacyjne: rymy i rytmika, wskazują, że była ona wierszem stroficznym o strofie czte-
rowersowej z rymem aa bb i wersami o długości sylabicznej 6+6+7+7.
 197 Końcówka -ma w 1. osobie liczby mnogiej trybu rozkazującego jest tu pocho-
dzenia gwarowego (dziś używana w gwarach ludowych całej Polski zachodniej, wokół 
Krakowa i na południowy wschód od Krakowa); to przejaw stylizacji gwarowej, stoso-
wanej już w XVIII w. także w tekstach innych kolęd, zwłaszcza pastorałek (zob. na ten 
temat: J. Godyń, Folklor i gwara w pastorałkach karmelitańskich z XVIII w., [w:] tenże, 
Studia historycznojęzykowe…, dz. cyt., s. 93–102).
 198 W wyrazie zachowana polska starsza postać fonetyczna przyrostka patronimiczne-
go -ic (służył do tworzenia nazw synów od nazw ojców, np. starościc’syn starosty’); dzisiej-
sza postać -icz w królewicz (i w innych wyrazach z tym sufiksem, np. Szymonowicz) zaczę-
ła się szerzyć w języku polskim w XVII w. pod wpływem języka ukraińskiego (najpierw 
w polszczyźnie kresowej, a później w całej polszczyźnie).
 199 Oczywiście powinna być tu forma celownika zaimka pytajnego co: czemu – autor 
pieśni skrócił końcówkę fleksyjną o końcową samogłoskę u dla zachowania 11-zgłoskowej 
długości wersu (w ramach licentia poetica).
 200 Wprowadzony tu sztucznie (przez autora? kopistę? zecera? ) wykrzyknik o (dla za-
chowania 11-zgłoskowej długości wersu w ramach zasady licentia poetica) zmienia oczeki-
waną tu polską formę mianownika liczby pojedynczej imienia Rachel na hebrajską formę 
Rachel.
 201 Zob. uwagi do identycznej formy w przypisie 199.
 202 Jest to skrócona forma celownika zaimka zwrotnego sobie, używana dziś w polszczyź-
nie potocznej i gwarach ludowych (np. ide se, robie se, myśle se) dla zachowania 11-zgłosko-
wej długości wersu w ramach zasady licentia poetica.
 203 Na temat pisowni samogłoski nosowej w tym wyrazie (i w następnym wersie) 
zob. przyp. 188.
 204 Na temat -ć zob. przyp. 22.
 205 U S. S. Jagodyńskiego, Pieśni…, dz. cyt., s. 55, ta pieśń ma tytuł: Pieśń 8 o Męce 
Pańskiej.
 206 w Ogrodziec – w XVII w. to przestarzała już, choć prawidłowa rozwojowo, forma 
wyrazu Ogrojec; temat fleksyjny z i tzw. niezgłoskotwórczym (jotą) pojawia się w formie 
mianownika od II połowy XVI w. per analogiam do form w przypadkach tzw. zależnych, 
w których w tym czasie wytwarza się jota ze spółgłoski dź w grupie spółgłoskowej dźc jako 
rezultat zjawiska fonetycznego zwanego rozsunięciem artykulacyjnym, np.: ogrojca powsta-
ło z: ogrojcca (a ta postać fonetyczna z postaci: ogrojćca, ogrodźca).
 207 Na temat wtórnej nosowości zob. przyp. 156.
 208 Na temat postaci fonetycznej tego zaimka, w XVIII w. już archaicznej, zob. przyp. 2.
 209 Końcówka -mi w formie narzędnika liczby mnogiej obu tych rzeczowników już 
nie była używana przez ówczesnych Polaków w XVIII w. (w dwu genetycznie największych 
klasach rzeczowników rodzaju męskiego od II połowy XVI w. zapanowała w tej formie 
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odmiany końcówka -ami) – ale była używana w czasie powstania tekstu tej pieśni, czyli 
przed XVII wiekiem.
 210 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 56, forma czasownikowa ma postać: zu-
bierali się, czyli ‘poubierali się’.
 211 Unarzali go – czasownik ten, wyrażający czynność wielokrotną, był w XVII w. nor-
malną parą do unurzyć i unurzać.
 112 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 58, jest tu ocz ‘o co’, stara forma biernika 
zaimka pytajnego co, występująca w pytaniu retorycznym wypowiedzianym przez Anna-
sza do Jezusa, zawartym w dwu pierwszych wersach strofy, o następującym sensie : ‘Czyż 
tak odpowiadają/odpowiada się paniętom (czyli tu: ‘wysoko urodzonym’), gdy o co pyta-
ją?’ (Annasz uznał wcześniejszą odpowiedź Jezusa na swoje pytanie o uczniów jako prze-
jaw lekceważenia go); kopista/zecer, nie rozumiejąc archaizmu, zmienił formę ocz na cię, 
bezsensowną tu formę krótszą biernika liczby pojedynczej zaimka osobowego ty.
 213 Na temat tej formy zob. uwagi w przypisie 199.
 214 Annasz jako jeden z najwyższych kapłanów żydowskich nazywa tu sam siebie (z kato-
licka – ale to oczywiście inwencja autora pieśni): Jego Miłość Biskup.
 215 do Kaifasza – imię to w tej formie przypadkowej było wymawiane 4-sylabowo 
(w mianowniku trójsylabowo), jak świadczy rachunek sylab w wersie (taka wymowa jest 
poświadczana przez inne teksty staropolskie).
 216 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 59, jest forma czasownikowa potwarzali, 
czyli: ‘(z prawdy) czynili potwarz’, co koresponduje z sensem poprzedzającego kontekstu 
w tej strofie (twórcy niniejszego starodruku błędnie „poprawili” tu tekst pieśni).
 217 W tym wyrazie (także w kolejnej strofie) spółgłoska ń zapisana jest przez literę n  
– niektórzy historycy języka polskiego sądzą, że w polszczyźnie XVII i XVIII w. wymowa 
spółgłoski ń w grupie spółgłoskowej ńc nie była jeszcze ustabilizowana, tzn. że była moż-
liwa także wymowa nc (być może regionalnie – w polszczyźnie kresowej?).
 218 Niejasny jest sens tej strofy, co wiąże się zapewne z nieudolnym tłumaczeniem łaciń-
skiej wersji tej pieśni, która brzmi: Non parcendum est plus ei,//Qui se vocat Natum Dei://Quin 
se praedicat et Regem,//Contra verum, contra legem (S. S. Jagodyński Pieśni…, dz. cyt., s. 59).
 219  skłoty – samogłoska o w rdzeniu jest zgodna z etymologią wyrazu i fonetyką XVII 
i XVIII w. (u wprowadzono do pisowni znacznie później).
 220 Na temat wtórnej nosowości zob. przyp. 156.
 221 W tym wyrazie samogłoska nosowa ę pojawia się w miejscu etymologicznego e do-
piero w XVII w. jako rezultat silnego wówczas w wymowie zjawiska wtórnej nosowości 
(patrz przypis 156) i zwycięża ostatecznie w wymowie wykształconych Polaków w XVIII w.
 222 Na temat formy fleksyjnej zaimka zob. przyp. 199.
 223 najwyższa Głowa – to oczywiście metaforyczne określenie Jezusa Chrystusa jako 
twórcy Kościoła chrześcijańskiego, stojącego na jego czele (głowa Kościoła – dziś tak się 
określa papieży jako zastępców Jezusa na Ziemi).
 224 Ta forma fleksyjna rozbit, imiesłowu przymiotnikowego biernego według odmiany 
tzw. niezłożonej (prostej, rzeczownikowej), występująca tu w funkcji orzecznika w orze-
czeniu tzw. imiennym, w XVII w. jeszcze nierzadka w użyciu, w XVIII w. jest już prze-
starzała i wypierana przez formę rozbity, odmiany tzw. złożonej (przymiotnikowej).
 225 Ta pierwotna forma trybu rozkazującego (bez końcowego wtórnego i tzw. niezgło-
skotwórczego – joty), jeszcze nierzadka w XVII w., w XVIII w. jest już przestarzała. 
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 226 Wtórna forma z samogłoską nosową ę zwyciężyla w wymowie dopiero na prze-
strzeni XVIII w.
 227 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 45, ta pieśń ma tytuł: Pieśń pierwsza 
(wśród pieśni pod zbiorczym tytułem: Pieśni postne).
 228 Końcówka -y powstała jako rezultat częstego w ówczesnej polszczyźnie obniżania 
artykulacji samogłoski e przed i tzw. niezgłoskotwórczym (jotą), dziś znanego w gwarach 
i polszczyźnie potocznej (np. lepi, gorzy).
 229 Na temat końcówki -y w tej formie przypadkowej liczebnika porządkowego zamiast 
-ej zob. przyp. poprzedzający.
 230 W niniejszym starodruku Kancjonału jest zapis: jęmstwa (ę to przejaw wtórnego 
unosowienia samogłoski e przed spółgłoska nosową m), świadczący o nierozumieniu przez 
kopistę/zecera (?) archaicznego już wówczas wyrazu jeństwo ‘niewola’.
 231 w niwczym – w pierwotnej odmianie zaimka przeczącego nikt, nic w połączeniu 
z przyimkami istniała tendencja (może pod wpływem ówczesnego języka lacińskiego) 
do stawiania przyimka po partykule przeczącej ni, np. ni do czego = do niczego, ni k cze-
mu = k//ku niczemu (por. przymiotnik nikczemny), ni w czym = w niczym, ni z kim = 
z nikim; już w XVII w. to formy rzadkie, archaiczne.
 232 Powinno być: namazali – zgodnie z rymem (i jak jest u Jagodyńskiego i w wydaniu 
Kancjonału z 1733 r.).
 233 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 48, jest tytuł: Pieśń trzecia.
 234  zekrwawionego – w dawnej polszczyźnie, dzisiejszej potocznej i w gwarach to prze-
jaw możliwego z różnych powodów wprowadzania do przedrostka z- (ale także np. w-) 
tzw. e wstawnego.
 235 W starodruku pomyłka zecera: 189.
 236  tanie – w dawnej polszczyźnie przysłówki odprzymiotnikowe tworzono albo przyrost-
kiem -e, albo przyrostkiem -o, w XVIII w. proces ten nie był jeszcze zakończony (a w po-
jedynczych wypadkach nawet do dziś, np.: smutnie//smutno); tu kopista(?)/zecer(?) wyko-
rzystał tę wariantywność dla dokładniejszego fonetycznie rymu.
 237 Zachowano pisownię fonetyczną u samogłoski tzw. pochylonej o (zgodną z wymo-
wą) ze starodruku Kancjonału jako przejaw zlania się już w wymowie tego wyrazu przez 
kopistę(?)/zecera(?) samogłoski pochylonej o z samogłoską u – choć w innych wyrazach 
z o pochylonym ten proces fonetyczny w świadomości językowej i wymowie obu wymie-
nionych fizycznych sprawców powstania tekstu starodruku Kancjonału jeszcze się nie skoń-
czył, skoro poza tym przypadkiem zapisali tę samogłoskę za pomoca litery o (zob. uwa-
gi na temat samogłosek pochylonych w przypisie pierwszym – z gwiazdką – oraz w nocie 
edytorskiej).
 238 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 51, jest tytuł: Pieśń piąta.
 239 Na temat typu konstrukcji składniowej w tym zdaniu zob. uwagi w przypisie 90.
 240 Końcówka 1. osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego -ch (Oby-ch-że mogła ‘oby-m 
mogła’), od XVI w. właściwa polszczyźnie małopolskiej (dziś używana w gwarze góralskiej 
w formie fonetycznej -k i w gwarach śląskich) pojawia się sporadycznie jeszcze w XVII w. 
w tekstach literackich autorów małopolskich, ale już wtedy dominują w nich formy z ogól-
nopolską końcówką -m; w niniejszym starodruku, drukowanym w Krakowie,może być 
przejawem cechy języka zecera lub mogła zostać przepisana przez kopistę z jakiegoś star-
szego krakowskiego zbioru pieśni religijnych, np. z wymienianego tu wielokrotnie zbioru 
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Jagodyńskiego (ale formy żeby-ch mogła z następnego wersu tej pieśni w zbiorze Jagodyń-
skiego kopista już nie przepisał). 
 241 Niż widzieć żołnierza […] włocznią przebość Syna mego – kolejny przykład wpływu 
składni łacińskiej.
 242 Od XVII w. funkcjonowały w polszczyźnie dwa przyrostki tworzące czasowniki 
o znaczeniu czynności wielokrotnej: -owa-(-awa-) oraz -ywa-//-iwa-; pierwszy był stoso-
wany w polszczyźnie południowej (małopolskiej i śląskiej), drugi w północnej (mazowie-
ckiej); po XVIII w. w polszczyźnie ogólnej zwyciężył ten drugi.
 243 Wydawcy niniejszego zbioru pieśni katolickich zachowali tu ze starodruku zapis 
tzw. o pochylonego (zob. pierwszy, gwiazdkowy przypis oraz notę edytorską) przez literę 
u, ponieważ proces zlania się tej pierwszej samogłoski z drugą w I połowie XVIII w. nie 
był jeszcze zakończony we wszystkich formach językowych i w wymowie wszystkich ów-
czesnych Polaków (świadczy o tym powszechny jeszcze wówczas zwyczaj pisowni o pochy-
lonego przez o, choć zdarzały się, jak tu, „błędy ortograficzne”).
 244 W następnym wydaniu niniejszego Kancjonału dodano w tym wersie formę Pan-
no (zapewne dla wydłużenia wersu do miary 8-zgłoskowca w wierszu tej pieśni, ale w ten 
sposób stworzono 9 zgłosek).
 245 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 55, pieśń ma tytuł: Pieśń 7 o Męce Pańskiej.
 246 Tu końcówka -ę w pozycji wygłosowej, końcowej, jest zapisana w starodruku za po-
mocą litery -e – zgodnie z ówczesną wymową Polaków tej nosówki w tej pozycji. 
 247 Czasownik popadać się nawiązuje znaczeniem do średniowiecznego znaczenia cza-
sownika padać się ‘zapaść się (np. pod ziemię, w otchłań)’; zob. J. Godyń, Staropolskie 
i gwarowe ściepać się, [w:] J. Godyń, Studia historycznojęzykowe…, dz. cyt., s. 137–142.
 248 Tłuszcza sobą trwoży – w znaczeniu ‘trwoży się’; konstrukcja trwożyć z narzędnikiem 
zaimka zwrotnego w XVI-wiecznej polszczyźnie była już nieznana.
 249 Od końca XVI w. do XVIII w. włącznie, z apogeum w XVII w., w dopełniaczu, 
celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich miękkotematowych 
szerzyła się końcówka -ej z deklinacji żeńskiej przymiotników w tych przypadkach w miej-
sce pierwotnej końcówki -i (wyszła z użycia do końca XVIII w.).
 250 Ta żeńska forma imiesłowu przymiotnikowego czynnego czasu teraźniejszego (oraz 
wers niżej: żądający) w XVII w. zaczęła być używana sporadycznie w funkcji imiesłowu 
przysłówkowego tzw. współczesnego (dziś to imiesłów z przyrostkiem -ąc); forma ta nie 
utrzymała się w polszczyźnie ogólnej w wieku XVIII; dziś znana w gwarach podhalań-
skich.
 251 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 46, jest tytuł: Pieśń druga.
 252 Sposób rozmieszczenia kolejnych partii tekstu pieśni, pisownia małych i wielkich li-
ter, pewne powtarzające się cechy wersyfikacyjne i rytmiczne wskazują na intencję staropol-
skiego wydawcy niniejszego Kancjonału (kopisty? drukarza?) innego podziału tekstu pieśni 
na strofy (trójwersowe o długości 15 sylab) niż u Jagodyńskiego (sekstyny 8+7+8+7+8+8); 
dzisiejsi wydawcy opowiedzieli się za tym drugim podziałem.
 253 Starsza forma trybu rozkazującego wejrzy (-ż to partykuła), ale używana jeszcze 
w XVII w. obok już nowszej wejrzyj, jak w tej strofie niżej; tu zapewne przepisana ze star-
szego źródła tekstów pieśni niniejszego Kancjonału.
 254 U Jagodyńskiego: „cześć <i> chwała idzie”.
 255 U Jagodyńskiego: „Jezu mój...”.
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 256 Wielkonocnego – -o- między członami tego wyrazu jest tzw. interfiksem, cząstką gra-
matyczną tworzącą złożenia, czyli wyrazy utworzone od dwu wyrazów; do XVIII w. Polacy 
pojmowali wyraz Wielkanoc albo jako złożenie (Wielkonoc), albo jako tzw. zrost (Wielka-
noc); w XVIII w. zwyciężył ten drugi (np. podobne wahania dotyczyły nowego w XVI w. 
wyrazu białogłowa – tu zwyciężyło złożenie),
 257 Wejźrzej – e przed i niezgłoskotwórczym (jotą) może być przejawem regionalizmu 
językowego fonetyczno-fleksyjnego: obniżenia artykulacji i przed jotą w formie trybu roz-
kazującego – formy typu słuchej, siadej są dziś używane w gwarach śląskich i niektórych 
małopolskich.
 258 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 72, tytuł brzmi: Planctus Beata Maria 
Virgine.
 259 U S. S . Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 72, jest tytuł: Idem Polonicè.
 260 Od tej strofy tłumaczenie hymnu Stabat Mater Dolorosa jest w niniejszym Kancjo-
nale odmienne niż u Jagodyńskiego.
 261 Kolejny przykład wpływu łacińskiej składni accusativus cum infinitivo na składnię 
języka polskiego, zwłaszcza pisanego, zjawiska znanego w tekstach polskich z XVI–XVIII.
 262 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 74, tytuł brzmi: Hymnus de honoris 
Passionis Domini.
 263 U Jagodyńskiego jest: Idem Polonicè.
 264 Czyli: w szkarłat – dawne szaty królów o szkarłatnej barwie.
 265 Idzie tu o Betfage, miejscowość na zboczu Góry Oliwnej w pobliżu Betanii, na wschód 
od Jerozolimy, z której Jezus wyruszył w Niedzielę Palmową do Jerozolimy; kopista (?) ni-
niejszego Kancjonału końcowe połączenie głoskowe ge w tej obcej, hebrajskiej nazwie miej-
scowości oddał za pomocą połączenia głoskowego je zgodnie z tradycją pisowni polskiej 
sięgającej aż średniowiecza, w której w wyrazach obcych połączenie głoskowe ge oddawa-
no przez je, np. regestr to do dziś rejestr, ewangelia to w średniowieczu ewanjelia, geografia 
to w XIX w. nowa forma brzmieniowa wyrazu obok starej, jeszcze używanej formy jeogra-
fia, a stara forma jenerał zdarza się jeszcze w polszczyźnie lat międzywojennych. 
 266 Na temat historii przyrostka -łszy w tym imiesłowie zob. przyp. 177.
 267 Na temat piekny zob. przyp. 153.
 268 Synu Dawidow – czyli: ‘Dawidowy’; to forma tzw. prostej albo rzeczownikowej od-
miany przymiotników (żywotnej jeszcze w XVI–XVII w. zwłaszcza w odmiesieniu do przy-
miotników, jak tu, tzw. dzierżawczych – por. Kochanowskiego Psałterz Dawidów).
 269 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 76, jest tu właściwsza gramatycznie for-
ma: Wołają.
 270 Przejaw wymowy: upodobnienia pod względem miękkości sz do l’ (podobnie jak 
w tekstach wyżej, np. grześnik itp.).
 271 tronowie – końcówka -owie w mianowniku liczby mnogiej rzeczowników rodzaju 
męskiego nieżywotnych w XVIII w. jest już nieużywana (spotyka się ją sporadycznie jesz-
cze w końcu XVII w.), ale tu jest usprawiedliwiona potrzebą rymową oraz znaczeniem 
przenośnym rzeczownika: ‘władcy, królowie’.
 272 Po XVIII w. przyimek ten utrzymał się tylko w formie obocznej ku.
 273 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni, dz. cyt., s. 77, jest starsza i rzadsza forma odmiany cza-
sownika piać ‘śpiewać’ w czasie teraźniejszym – poje (poję//pieję, pojesz//piejesz, poje//pieje), 
która tworzy rym dokładny z twoje).
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 274 W wyrazach rodzic i dziedzic spółgłoska c zapisana jest jako cz – wyraźny dowód, 
że krakowski zecer (kopista?) mazurzył i starał się ukryć tę cechę swojej wymowy, sto-
sując pisownię (i zapewne wymowę) tzw. hiperpoprawną; (od XVII wieku mazurzenie 
było identyfikowane przez ludzi wykształconych jako wymowa chłopska i wyśmiewane; 
choć są dowody, że w tym czasie mazurzyli niektórzy wykształceni Polacy i wybitni pisa-
rze). Nie zachowujemy w niniejszym wydaniu Kancjonału tej cechy ówczesnej polszczy-
zny literackiej, sygnalizując ją tylko zapisem kursywnym spółgłosek podlegających zjawi-
sku mazurzenia.
 275 ręce […] niosąc – ‘niosące’ (o tej funkcji składniowej imiesłowu niosąc zob. 
np. przypis 51). 
 276 z różdżki oliwnymi – końcówka -i (oboczna do -y) w narzędniku liczby mnogiej 
rzeczowników żeńskich z deklinacji męskiej zamiast -ami zdarzała się w tekstach od śred-
niowiecza po wiek XVII włącznie, a w XVIII i XIX w. była środkiem stylistycznym sto-
sowanym do osiągania wrażenia niepowszedniości lub patosu.
 277 Brak stron „236” i „237” w niniejszym Kancjonale – są w wydaniu z 1733.
 278 Aż pod niebiosy – powinno być: niebiosa (autor dostosował formę do rymu wzro-
kowego z głosy).
 279 My też wszyscy zabieżmy – oczywiście: zabieżmy drogę; w XVII w. czasowniki biec, 
zabiec miały jeszcze swój pierwotny paradygmat, czyli odmieniały się: (za)biegę, (za)bie-
żesz…(za)bieżemy…, tryb ozkazujący: (za)bieżmy.
 280 Ciebie Bogiem być znamy – znów pogłos łacińskiej konstrukcji accusativus cum 
infinitivo.
 281 Błąd zecera: w numeracji stron zamiast „239” jest „339”.
 282 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 80, jest: Druga pieśń wielkonocna.
 283 Forma wstał jest to 3. osoba liczby pojedynczej czasu przeszłego tzw. złożonego, któ-
rego formy odmiany do końca XV w. przekształciły się w dzisiejsze formy czasu przeszłego; 
utrzymanie tak archaicznej formy językowej w niniejszym, XVIII-wiecznym Kancjonale 
tłumaczy się przepisywaniem jej kolejnych kopistów tekstu 4-wierszowej sekwencji, któ-
ra powstała w XIV, a może nawet w XIII w. Nieco dłużej trwał proces zrastania się zrostu 
zmartwychwstał – jeszcze w XVI w. w świadomości ówczesnych Polaków istniało poczu-
cie odrębności jego składników, które w XVII, a w XVIII w. ostatecznie zaniknęło.
 284 nodze obie – forma rzeczownika to tzw. liczba podwójna, która dla ówczesnych 
Polaków mogła być jeszcze żywa w połączeniu z liczebnikami dwa i oba; ale na tle prakty-
ki językowej była już jednak archaizmem (por. także przyp. 154).
 285 W wersie brakuje orzeczenia ma – dla zachowania rymu i wersu 7-zgłoskowego.
 286 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni, dz. cyt., s. 83, jest: Septima Cantio Paschalia.
 287 W formie klasyczne upodobnienie pod względem miękkości.
 288 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni, dz. cyt., s. 83, jest: Sexta Cantio Paschalia.
 289 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s.81, jest: Czwarta pieśń wielkonocna.
 290 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni… dz. cyt., s. 81, jest: Trzecia pieśń wielkonocna.
 291 Dziś oczekiwalibyśmy formy wołacza z końcówką -o: krolowo; wówczas używano 
jeszcze pierwotnej formy z -a, bo to genetycznie przymiotnik.
 292 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni, dz. cyt., s. 87, jest: Cantio Prima de Spiritu Sancto.
 293 Idem jest: Idem Polonicè.
 294 Forma ociec – zob. przyp. 159 (tu jest to raczej przejaw gwarowego języka zecera).
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 295 Proces ustalania się odmiany czasowników typu pędzić, sądzić trwał od XVI w. 
do końca XVIII w. i w tym czasie w praktyce językowej mogły współwystępować formy 
czasowników typu: pędź//pądź, sędzić//sądzić (zob. przyp. 24).
 296 Czyli: ukaż drogę poznania Boga Ojca (zapewne wpływ składni łacińskiej).
 297 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt. s. 88, jest: Cantio 3. de Spiritu S(ancto).
 298 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 88, jest: Idem Polonicè. Tekst polski w sta-
rodruku niniejszego Kancjonału nie jest jednak przekładem poprzedzającego tekstu łaciń-
skiego (!), ale jest inną pieśnią.
 299 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 89, jest: Pieśń trzecia o Świętym Duchu.
 300 Święty Janie Ewangelista – powinna być końcówka -o (tu do rymu: Chrysta).
 301 U S. S. Jagodzińskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 90, jest: Pierwsza pieśń o Bożym Ciele.
 302 Zapis częś w znaczeniu ‘cześć’w starodruku oddaje dwa zjawiska o charakterze fo-
netycznym (wymawianiowym): 1. rdzeń cześć w ówczesnej (wiek XVI–XVIII) świadomo-
ści językowej pojmowano jako tożsamy w grupie wyrazów: część,cześć i szczęście, i stąd nie-
rzadkie wówczas mieszanie pisowni tych wyrazów w tekstach: z samogłoską nosową bądź 
ustną; 2. zapis końcowej części tego wyrazu to klasyczny przejaw uproszczenia wygłosowej 
grupy spółgłoskowej -ść (wymowa znana i dziś).
 303 Forma imiesłowu tzw. uprzedniego z przyrostkiem -szy, a nie z dzisiejszym -łszy, jest 
w I połowie XVIII w. jeszcze możliwa.
 304 Wprowadzenie („poprawienie”) przez kopistę/zecera formy twej za wszej (bez wszej 
‘bez jakiejkolwiek’ – zob. Jagodyński, dz. cyt., s. 90) jest bez sensu, bo nielogiczne.
 305 Forma roście od rość, rostę, rościesz w XVIII w. już zastąpiona przez formy czasow-
nika rosnąć, rosnę, rośniesz; tu przepisana przez kopistę ze starszego źródła pieśni.
 306 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 99, jest rozbudowany tytuł: IubIlus 
D(omini) bernarDI in praesentia Sanctissimi Sacramenti, et die sacra Communionis, item in 
Processionibus, peregrinationibus, viis sanctis obeundis,aptissimus ad recitandum et cantandum. 
W niniejszym starodruku pieśń jest wydrukowana do strofy 10. włącznie – u Jagodyńskiego 
jest ponad 40 strof (!).
 307 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 99, jest rozbudowany tytuł: pIeśń śwIę-
tego bernarDa, ktorą przy obecności Najświętszego Sakramentu, w dzień też Komunijej Świę-
tej i na processyjach, pielgrzymowaniu, obchodzeniu drog świętych sposobnie może być mowio-
na i śpiewana. Poniższy tekst polski to inny przekład (!) niż u Jagodyńskiego.
 308 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 91, jest: Cantio Tertia de Corpore Christi. 
 309 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni..., dz. cyt., s. 91, jest: Idem Polonicè.
 310 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 91, jest: Pieśń wtora o Bożym Ciele. Prze-
kład w niniejszym starodruku fragmentami nawiązuje do przekładu u Jagodyńskiego.
 311 Wariantywność nosówek ę lub ą w rdzeniu święt-//świąt- w rodzinie wyrazów 
z tym rdzeniem trwała do końca XVIII w., dzisiejszy ich rozkład ustalił się ostatecznie 
w XIX w.
 312 Z żywota owoc cnego wylał Krol – zapewne gra słów nieznanego autora pieśni/prze-
kładu: z żywota owocnego wylał – z żywota cnego owoc (czyli: krew) wylał – podobna gra 
słów jest w wersach poprzedzających: krew (Jezusa) – krewkość (ludzi); gra słów stosowana 
jest także w strofach niżej. 
 313 Dziś: upadajmy na twarze, czyli: ‘padnijmy na kolana, schylając głowę ku ziemi, 
aby oddać komuś/czemuś cześć’ (normalna wówczas, i szersza, wariantywność końcówek 
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–i/-e w mianowniku-bierniku liczby mnogiej rzeczowników żeńskich miękkotematowych, 
tzw. spółgłoskowych, np. dziś: wsi/wsie).
 314 Są to psalmy z dzieła Jana Kochanowskiego Psałterz Dawidów; kopista niniejszego 
starodruku dokonał szeregu zmian, powodujących niejasność fragmentów dzieła Kocha-
nowskiego i szereg błędów.
 315 W I połowie XVIII w. pierwotna beznosówkowa forma tego przyimka jest jeszcze 
możliwa, choć już rzadko spotykana w tekstach.
 316 Forma czasownika wyniść, utworzonego na tym samym temacie fleksyjnym, który 
jest w czasowniku wniść (na temat tego czasownika zob. przyp. 152).
 317 W ówczesnej polszczyźnie ogólnej taka forma zaimka inny jest już archaiczna; moż-
liwa w polszczyźnie chłopskiej, więc tu może wprowadzona przez zecera.
 318 W starodruku jest błąd w numerze psalmu – to psalm XI.
 319 Zasady wydawania tekstów staropolskich zalecają pisownię łączną nie z formą cza-
sownikową masz jako odpowiednika łacińskiej konstrukcji non est.
 320 Człowiek nieprawdziwy – zapewne sens: ‘nie mówiący prawdy’, ‘kłamca’ (?).
 321 W Wulgacie w tym wersecie psalmu XI jest pytanie: quis noster dominus est? 
(u Kochanowskiego jest: Mówią bowiem: „Z ust naszych dobrze się mieć mamy;//Każdy 
w swej gębie wolen, my pana nie znamy”).
 322 W Wulgacie „słowa Pańskie” są porównane do srebra oczyszczonego przez siedmio-
krotne przetopienie: Eloquia Domini, eloquia casta: argentum igne examinatum, probatum 
terrae purgatum septuplum; u Kochanowskiego jest: brant szczery, czyli ‘srebro lub złoto 
wypalone, czyste’ (wyraz zapożyczony z niemieckiego).
 323 U Kochanowskiego wers ten brzmi: Złych zewsząd pełno, kiedy władza jest złośliwych.
 324 O przedrostku na- zob. przyp. 38.
 325 (Sic!) U Kochanowskiego jest: albo.
 326 U Kochanowskiego jest: zawiesić.
 327 U Kochanowskiego jest: natkniony.
 328 W Wulgacie w tym wersecie tego psalmu jest mowa o „tłustych bykach” (tauri 
pingues).
 329 Błąd zecera (?): w numeracji stron brak numerów stron 289, 290 i 291 (kolejność 
tekstu poprawna).
 330 Czyli: ‘przekazywać’.
 331 Czyli: w struny.
 332 Końcówka -ech w tej formie jest przepisana z Kochanowskiego.
 333 Czyli: dusza (?).
 334 Pomieszanie spółgłosek s i sz w wyrazie jest skutkiem wspominanego tu już wcześ-
niej mazurzenia zecera.
 335 W dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników tzw. nieżywotnych rodzaju męskie-
go do końca XVII w. ustaliła się już wtórna końcówka -u, choć w ówczesnej polszczyźnie 
chłopskiej, i dzisiejszych gwarach, szerszy był zasięg użycia pierwotnej końcówki -a (więc 
kopista wykorzystał ją dla dokładności rymu).
 336 Czyli: Bliski jest Pan – forma orzecznika przymiotnikowego bliskim w narzędni-
ku liczby pojedynczej jest przejawem szerzenia się w XVIII i w I połowie XIX w. w pol-
szczyźnie (zjawisko obserwowane do dziś) narzędnikowego orzecznika przymiotnikowego 
w tzw. orzeczeniu imiennym (typ: Jan jest wysokim, …mądrym, …grubym itp.); w niniejszym 
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Kancjonale przykładów jest więcej, np.: I czerstwym będzie, i rodnym w starości, s. 343 
Kancjonału (u Kochanowskiego te orzeczniki występują w formie mianownika).
 337 Wtórne unosowienie wygłosowej samogłoski e (tzw. perseweracyjne).
 338 W zapisie starodruku jest błędna forma: frasując.
 339 Zob. uwagę w przypisie 332.
 340 Do form praw (=prawy) i czyst (=czysty) odnoszą się także uwagi w przyp. 224.
 341 W miejscowniku liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju męskiego pan już w XVI w. 
pojawiła się nowa końcówka -u w miejsce pierwotnej -e, zwłaszcza w często używanym 
połączeniu wyrazowym Pan Bóg: o Panu Bogu, i w polszczyźnie pisanej ostatecznie zwy-
ciężyła w ciągu XVIII w., w polszczyźnie potocznej musiała utrzymywać się pierwotna -e, 
skoro i dziś występuje wariantywnie w tej odmianie języka polskiego.
 342 Czyli: litość – to świadomy zabieg archaizacyjny (zob. przyp. 29).
 343 Per analogiam: skoro było w dawnej polszczyźnie: radzić: rajca//radca, to i było: pła-
cić: płajca//płatca.
 344 U Kochanowskiego jest: okażesz.
 345 U Kochanowskiego jest: burdy.
 346 U Kochanowskiego jest: świt.
 347 Prawidłowa końcówka -ę w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego zaimków 
(dopiero w XIX w. zostanie zastąpiona przez -ą z odmiany przymiotników); występująca 
w wersie obok krótsza forma zaimka tzw. dzierżawczego swą ma również prawidłową koń-
cówkę -ą (od XVI w.) jako skutek ściągnięcia formy pełnej swoję jeszcze w średniowieczu.
 348 -śwa to końcówka 1. osoby liczby tzw. podwójnej (dualis) formy czasownikowej 
zwierzyłaśwa i chodziłaśwa, która to kategoria gramatyczna liczby podwójnej w zakresie 
odmiany czasowników nie jest stosowana w odmianie pisanej języka polskiego z XVII 
i XVIII w. (jedynie sporadycznie występują w tekstach formy liczby podwójnej rzeczow-
ników, jeśli występują w połączeniu z liczebnikami dwa i oba); tu jest to prawdopodob-
nie popis erudycyjny nieznanego autora psalmu w celu stylizacji archaizacyjnej (zob. tak-
że przypis 137). 
 349 Omawiana już wcześniej wtórna nosowość.
 350 O końcówce -ą zob. przyp. 30.
 351 Pomyłka; to psalm LXXV.
 352 U Kochanowskiego: przyjdę; kopista niniejszego starodruku zmienia mowę nieza-
leżną (oratio recta) w 3 kolejnych strofach u Kochanowskiego na mowę zależną (oratio ob-
liqua) w dwu i mieszaną strukturę w trzeciej strofie.
 553 U Kochanowskiego jest: Strwożona.
 354 U Kochanowskiego jest: przez mię.
 355 U Kochanowskiego jest: upominam.
 356 (Sic!) U Kochanowskiego: porożem (potrząsać porożem ‘rogi pokazywać komu, prze-
ciwstawiać się komu, być zuchwałym, hardym’).
 357 W przeszłości w polszczyźnie walczyły ze sobą dwie postaci tego spójnika: abo i albo.
 358 U Kochanowskiego: moszczu.
 359 Błąd; to psalm LXXVII.
 360 U Kochanowskiego cały psalm napisany jest 12-zgłoskowcem, a w niniejszym staro-
druku kopista „przerobił” utwór na 13-zgłoskowiec, wprowadzając do utworu szereg drob-
niejszych lub większych zmian, niekiedy zaciemniających sens danego fragmentu psalmu.
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 361 U Kochanowskiego jest: tylko z płaczem wzdychała.
 362 U Kochanowskiego jest: Sen, troski widząc, indziej skrzydła podaje.
 363 U Kochanowskiego jest: Wspomionę; ponieważ dla kopisty niniejszego starodruku 
czasownik wspomionąć był już nieznany, to utworzył hybrydalną formę od wspomnieć.
 364 (Sic!) U Kochanowskiego jest: niewysłowione.
 365 Pisownia obcych nazw własnych ustalała się w praktyce językowej aż do XX w., 
w którym ustanowiona została norma.
 366 U Kochanowskiego jest: straszne.
 367 W średniowieczu i jeszcze sporadycznie w XVI w. był ptach, choć przeważał już 
ptak, stąd zdrobnienie ptaszek, z prawidłową obocznością ch:sz, a nie ptaczek, i ptastwo, jak 
tu (z: ptaszstwo), obok częstszego już ptactwa.
 368 U Kochanowskiego jest: ci; a orzeczenie w tym zdaniu u Kochanowskiego brzmi: 
zniszczyli – kopista/zecer niniejszego starodruku zmienił wieć sens tego fragmentu psalmu.
 369 U Kochanowskiego jest: miał.
 370 U Kochanowskiego jest: sznupki, czyli ‘uszczypliwości, przycinki słowne, obraźliwe 
słowa’; kopista niniejszego starodruku nie znał zapewne tego słowa, więc dokonał zamia-
ny na szczudłki, czyli ‘pstryczki w nos’.
 371 Błąd; to psalm XCI.
 372 Błąd zecera: w numeracji stron brak numerów stron: od 330 do 339.
 373 Forma oboczna przyimka wedle ‘przy, koło, u’.
 374 Dwukrotne pominięcie przez zecera (?) samogłoski i w pewien, czyli w tzw. prostej 
(rzeczownikowej) formie mianownika liczby pojedynczej rodzaju męskiego przymiotnika 
pewny może świadczyć o braku znajomości tej formy i nieużywaniu jej przez zecera, który 
ją „poprawił”, być może w intencji zbliżenia jej brzmienia do formy pewny; w XVIII w. 
zachowało się niewiele (tyle, ile jest dziś w polszczyźnie ogólnej) tych form odmiany pro-
stej: rad, wart, pewien, pełen,wesół, winien, zdrów, gotów, łaskaw.
 375 Błąd; to psalm XCII.
 376 Wprowadzając zmiany do tekstu Kochanowskiego, kopista w całym psalmie wie-
lokrotnie zburzył kunsztowną rytmikę wiersza tworzoną przez następstwo wersów jede-
nasto- i dziesięciosylabowych: 11+10+11+10.
 377 Kopista (zecer?) niniejszego starodruku, dla zachowania miary 11-zgłoskowca w tym 
wersie, zastosował skrócenie tematu fleksyjnego w tym czasowniku i od niego pochod-
nych, znane w dzisiejszych gwarach małopolskich i śląskich, w których forma powiedzieć 
przeszła w pedzieć, powiedział w pedział itd., a więc tu per analogiam forma opowiadając 
(a raczej: opewiedając – z brakiem wówczas w polszczyźnie północnej – choc w tym wy-
razie także z innych regionów – tzw. przegłosu e po spółgłosce miękkiej w a) została skró-
cona do opedając (a może formy skrócone były już używane w ówczesnej polszczyźnie lu-
dowej i z niej forma pedając została przejęta przez kopistę).
 378 U Kochanowskiego jest: niewysłowione.
 379 U Kochanowskiego jest: w twardej nocy zamknione.
 380 U Kochanowskiego jest: Niemądry.
 381 U Kochanowskiego jest: Tępy do śmierci tego nie zgadnie.
 382 U Kochanowskiego jest: Ty wszytki wieki.
 383 U Kochanowskiego jest: moję.
 384 U Kochanowskiego jest: Który nie nosi żadnej przygany.
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 385 Błąd; to psalm XCIII.
 386 U Kochanowskiego jest: ale i.
 387 Sens? U Kochanowskiego jest: gęstym szykiem.
 388 Niejasny sens; u Kochanowskiego jest: Groźniejszy morza […] Bog z wysokości – 
konstrukcja składniowa: groźniejszy czego, została później w polszczyźnie zastąpiona kon-
strukcją z przyimkiem: groźniejszy od czego.
 389 U Kochanowskiego jest: co Ty kiedy.
 390 Błąd kopisty; u Kochanowskiego jest: powaga.
 391 U Kochanowskiego jest: łaskę wieczną.
 392 Brak rymu; u Kochanowskiego jest: i z pieśniami.
 393 U Kochanowskiego jest: ziemskie.
 394 U Kochanowskiego jest: Serca przyłożyć: „Nie […]”.
 395 Kopista/zecer (?) tekstów w niniejszym starodruku przeoczył kolejny wers psalmu 
u Kochanowskiego: Ktoremum ja też tak długo folgował.
 396 Czyli: rzekł; zecer zgodnie ze swoją wymową zapisał uproszczenie wygłosowej gru-
py spółgłoskowej; zjawisko fonetyczne znane w dzisiejszej wymowie ogólnej, ale niedo-
puszczalne, niezgodne z normą w odmianie pisanej.
 397 U Kochanowskiego jest: Kłamca niech będzie, że z mej strony.
 398 Pierwotna, dawna końcówka -y w narzędniku liczby mnogiej rzeczowników mę-
skich twardotematowych, od XVI w. wypierana przez nowszą, wtórną -ami, w XVII w. 
jeszcze nierzadka w tekstach, w XVIII w. stała się wykładnikiem stylu wysokiego.
 399 U Kochanowskiego: wielkie.
 400 Końcówka wołacza -i jest tu sztuczna, dla rymu, wzorowana na innych rzeczowni-
kach żeńskich miękkotematowych, np. o bogini!, o wsi!, o nocy!
 401 Do tej formy rzeczownika rodzaju nijakiego uwagi analogiczne jak w przypisach 
195 i 276..
 402 Kopista/zecer (?) niniejszego starodruku zmienił wyraz i pomylił szyk wyrazów – 
powinno być: groźne.
 403 Pomyłka kopisty/zecera i zmiana wyrazu – powinno być: i porządek spisał wybranemu.
 404 Zmiana wyrazu, brak rymu – powinno być: palili.
 405 Zecer w obu zapisach tego wyrazu w tym wersie popełnił błąd, co świadczy, że wy-
razu zawżdy nie znał i był on dla niego zbyt archaiczny.
 406 Albo jest tu upodobnienie z do m’ pod względem miękkości, albo ukrycie (forma 
hiperpoprawna) swego mazurzenia przez zecera.
 407 U Kochanowskiego jest: mej.
 408 U Kochanowskiego jest: Kłamca niech będzie, że z mej strony.
 409 Błąd; to psalm CII.
 410 U Kochanowskiego jest: uleciały.
 411 Dopiero w XVIII w. kończyły się ostatecznie procesy wyrównań analogicznych 
w obrębie form odmiany danego wyrazu w zakresie tzw. przegłosów, czyli oboczności ‘e:’o 
i ‘e:’a po spółgłosce miękkiej, np. miotła – o mietle – o miotle, siostra – siestrzenica – sio-
strzenica, siano – o sienie – o sianie, gniazdo – o gniaździe lub o gnieździe.
 412 O funkcji tego imiesłowu zob. przyp. 104.
 413 U Kochanowskiego jest: o.
 414 U Kochanowskiego jest: ugorny.
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 415 U Kochanowskiego jest: ku rumom – czyli: ku rumowisku, gruzom.
 416 Czasownik zwiotczeć ‘zestarzeć się, stać się słabym ze starości’ został utworzony 
od przymiotnika wiotchy ‘stary, słaby ze starości’ (tak do XVI w. włącznie, później wtór-
nie wiotki), czyli tu prawidłowa spółgłoska sz.
 417 Błąd; to psalm CXIII.
 418 Błąd; to psalm CXXVII.
 419 U Kochanowskiego jest: pożegnanie.
 420 Błąd; to psalm CXXXI.
 421 Błąd; to psalm CXXXIV.
 422 Błąd; to psalm CXXXVII.
 423 Błąd; to psalm CXL.
 424 U Kochanowskiego jest: a na mię.
 425  (Sic!) U Kochanowskiego jest: niepobożną.
 426 Błąd; to psalm CXLII.
 427 Rym niedokładny; u Kochanowskiego jest: zstanie.
 428 U Kochanowskiego: z ręki.
 429 Jeśli to nie błąd zecera, to -ą w bierniku liczby pojedynczej zaimka dzierżawczego 
rodzaju żeńskiego w miejsce pierwotnej końcówki -ę, utrzymującej się aż do końca XIX w., 
byłoby najstarszym przykładem użycia nowej końcówki, szerzącej się z odmiany przymiot-
ników.
 430 Błąd; to psalm CXLIII.
 431 Rym niedokładny; u Kochanowskiego jest: dostanie.
 432 U Kochanowskiego jest: użyj.
 433 U Kochanowskiego jest: okróć.
 434 Rym niedokładny; u Kochanowskiego jest: w srogim gniewie swoim.
 435 Rym niedokładny; u Kochanowskiego jest: wdzięczne.
 436 Czyli: igrają.
 437 Rym niedokładny; u Kochanowskiego jest: żywie (dla kopisty/zecera niniejszego 
starodruku był to zapewne czasownik zbyt archaiczny).
 438 Niejasne; u Kochanowskiego jest: przecz, czyli: ‘przez co’ (o formie przecz, a także 
pokrewnej zacz, ocz zob. przypisy 212 i 524).
 439 U Kochanowskiego jest: swe.
 440  jako barany – zamiast: baranami; to stara forma narzędnika liczby mnogiej rzeczow-
ników męskich twardotematowych, która od końca XVI i na przestrzeni XVII w. wyszła 
z użycia wyparta przez formy z końcówką -ami; w XVIII w. spotykana w utworach artystycz-
nych jako archaizm lub w wierszowanych jako środek regulacji długości sylabicznej wersu.
 441 Czyli: cześć (o nosówce w tym wyrazie w przeszłości zob. przyp. 302).
 442 N iejasne; u Kochanowskiego jest: Gdzie.
 443 Błąd zecera: zamiast strona numer „374” jest „743”.
 444 Czyli: podwyższ – klasyczne uproszczenie grupy spółgłoskowej.
 445 Od XVI w., przez cały wiek XVII, i jeszcze w XVIII w. Polacy mieli kłopot z usta-
leniem wymowy spółgłoski sz albo ś przed l, p’ w niektórych wyrazach niemieckiego po-
chodzenia (choć także w niektórych polskich), np.: szlachta – ślachta, spichlerz – śpiklerz 
– szpiklerz, szpik – śpik, szli – śli, szlak – ślak (działo się to zapewne na tle ucieczki przed 
mazurzeniem lub przed upodabnianiem spółgłosek pod względem miękkości).
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 446 Niejasne; oczekiwalibyśmy formy nam.
 447 Nawiązanie do herbu Jagiellonów.
 448 Pod wpływem wołacza przymiotnikowego możliwy wołacz równy mianownikowi: 
krolowa.
 449 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 124, jest: Pieśń o błogosławionej Pannie 
i o nabłogosławieńszym Jej Synie.
 450 Odmienny niż u Jagodyńskiego podział stroficzno-wersyfikacyjny w niniejszym wy-
daniu pieśni wynika z danych wersyfikacyjnych zawartych w starodruku: rytmiki, rymów 
i wielkich liter wskazujących początki wersów.
 451 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 122, tytuł brzmi: Pieśń o Naświętszej Pan-
nie loreckiej, także i częstochowskiej.
 452 Forma więtszy (z pierwotną spółgłoską t) jest jedyna do końca średniowiecza, utrzy-
muje się do końca XVII w., od XVI w. zyskuje konkurenta w formie większy, która zwy-
cięża do końca w. XVIII.
 453 O oboczności e:o po spółgłosce miękkiej zob. przyp. 411.
 454 O wymowie grupy szl zob. przyp. 445.
 455 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 135, jest: Pieśń o Naświętszej Pannie.
 456 O przedrostku superlatywnym na- zob. przyp. 38.
 457 Hiperpoprawna forma z nosówką ę zapewne zecera niniejszego starodruku na tle 
jego odnosowionej wymowy form czasownikowych typu wzięli, stanęli, minęli; może to być 
też wtórne unosowienie.
 458 W historii języka polskiego przyjmuje się, że do początku w. XVII doszło w wymo-
wie Polaków do zlania się wymowy spółgłoski rz (tzw. r frykatywne, czyli uszczelinowione) 
ze spółgłoskami szczelinowymi ż lub sz przez zanik w artykulacji elementu wibracyjnego; 
jednakże regionalnie, zwłaszcza na krańcach polskiego obszaru językowego, r frykatywne 
musiało się utrzymywać dłużej, skoro było notowane w gwarach ludowych północnopol-
skich, a do dziś jest wymawiane w niektórych gwarach śląskich czy w polszczyźnie połu-
dniowokresowej (szczególnie w niektórych wyrazach, m.in. w gorzki).
 459 O formie wołacza krolowa! zob. przyp. 291.
 460 W dawnej polszczyźnie oprócz rzeczownika rodzaju żeńskiego zorza//zarza noto-
wano rzeczownik rodzaju nijakiego zorze ‘światło, jasność’, stąd mianownik liczby mno-
giej zorza.
 461 Spodziewalibyśmy się tu formy bezokolicznika uprosić, lecz dla celów wersyfikacyj-
nych: zachowania rymu wewnętrznego oraz 8-zgłoskowca, nieznany autor pieśni wpro-
wadził formę uprosiła, niezgodną z gramatyką języka polskiego (zjawisko naginania języ-
ka znane w twórczości folklorystycznej).
 462 O pisowni i wymowie puł zob. przyp. 28.
 463 Polska nazwa mitologicznej bogini zorzy porannej, brzasku i świtu.
 464 Forma jeszcze z pierwotnym e.
 465 O samogłosce ę w rdzeniu tej formy czasownikowej zob. przyp. 24.
 466 W starodruku: ześciu – jeśli to nie błąd zecerski (tzw. literówka), to jest to próba 
fałszywej archaizacji (autorstwa kopisty?) – zob. uwagi o czasownikach pochodnych od iść 
w przypisie 111.
 467 Zarówno forma liczebnika dwanaście (kapłanów) zamiast dzisiejszej formy męsko-
osobowej dwunastu, jak i liczba mnoga rodzaju męskoosobowego formy orzeczenia służyli 
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zamiast dzisiejszej formy liczby pojedynczej rodzaju nijakiego służyło były w ówczesnej 
praktyce językowej Polaków możliwe, ponieważ nie był jeszcze zakońcony proces powsta-
wania w języku polskim rodzaju gramatycznego męskoosobowego oraz nie zwyciężyła jesz-
cze tendencja do użycia orzeczenia w liczbie pojedynczej rodzaju nijakiego przy podmio-
cie z określeniem ilościowym (zwycięży dopiero w XX w.).
 468 O zakończeniu -ć w formie biernika liczby pojedynczej rzeczownika dusza zob. uwa-
gi w przypisie 22.
 469 Do ręku – pierwotna forma tzw. liczby podwójnej (dualis), tu już w funkcji dopeł-
niacza liczby mnogiej.
 470 Czyli: szczęśliwa jesteś – z zachowaniem końcówki 1. osoby liczby pojedynczej cza-
su teraźniejszego czasownika być  i z elipsą (wyrzuceniem) tematu fleksyjnego formy (zja-
wisko możliwe i znane w praktyce językowej).
 471 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 11, jest: Pieśń dziesiąta adwentowa.
 472 Dawna końcówka -ech w miejscowniku liczby mnogiej rzeczowników rodzaju mę-
skiego od XVI w. zaczęła być zastępowana przez -ach i do XVIII w. ostatecznie wyszła 
z użycia (zachowała się tylko w grupie nazw państw, np. w Niemczech, o Włoszech, na Wę-
grzech, w Prusiech, które pierwotnie były nazwami ich mieszkańców) – tu jest albo prze-
pisana przez kopistę ze starszego źródła pieśni, albo jest jego inwencją w celach archaiza-
cyjnych.
 473 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 124, tytuł brzmi: Cantio de Beata Virgi-
ne Maria cum sua prolebenedicta (tu tekst jest o wiele dłuższy niż w Kancjonale).
 474 Postpozycyjny (porzeczownikowy) szyk przyimka po w tym wersie można wytłuma-
czyć decyzją autora tekstu lub kopisty, który dla zachowania miary rytmicznej obowiązu-
jącej w wierszu tekstu pieśni, mianowicie 13-zgłoskowca z cezurą po 7 sylabie (7+6), zapi-
sał przyimek po rzeczowniku.
 475 Staropolski zaimek przysłowny sam ‘tu’ był zdaniem niektórych historyków języka 
polskiego regionalizmem leksykalnym (wyrazowym) wielkopolskim, ale był także spoty-
kany w tekstach autorów pochodzących spoza tego regionu.
 476 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 118, tytuł brzmi: Pieśń o Naświętszej Pan-
nie Maryjej, tajemnice rożańca świętego wyrażająca. Pieśń jest tu także podzielona na trzy 
części podtytułami: Część pierwsza, Część wtora, Część trzecia, ale bez nazwania wartości 
emocjonalnej danej części oraz bez nazw-tytułów przedstawianych w różańcu zdarzeń. 
Część tekstu pieśni w Kancjonale jest odmienna niż u Jagodyńskiego.
 477 Końcówka -mi jest tu sztucznie wprowadzona dla zachowania miary 8-zgłoskowca.
 478 Gwoli – ten wyraz w funkcji nowego przyimka o znaczeniu ‘dla kogo, ze względu 
na kogo’ powstał ze starszego wyrażenia przyimkowego k woli.
 479 Powinno być: łaski-ś.
 480 Jeszcze nie zakończony proces zrastania się członów wyrazu w jeden wyraz (w zrost 
wniebowstąpienie).
 481 Por. uwagę wyżej.
 482 Wówczas była jeszcze w użyciu konstrukcja składniowa z przyimkiem od zamiast 
dzisiejszej z przyrostkiem przez.
 483 O przedrostku stopnia najwyższego na- zob. przyp. 38.
 484 Odziedziczone w języku polskim z prajęzyka grupy spółgłoskowe sr’, zr’, żr’ (z mięk-
ką spółgłoską r) były w drukach zapisywane do początku XIX w. przez połączenia literowe 
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śrz, źrz – zgodnie ze średniowieczną wymową ogólną i XVI-wieczną tradycją ortograficzną; 
po średniowieczu w polszczyźnie południowopolskiej (małopolskiej) zaczęła się rozwijać 
wymowa śr, źr, a w polszczyźnie północnopolskiej (wielkopolskiej i mazowieckiej) w środ-
ku wyrazów z tymi grupami – wymowa -jśsz-//-jsz- i –jźrz-//-jrz-, co wpłynęło na ustalenie 
się dzisiejszej wymowy ogólnej (literackiej), a od lat trzydziestych XIX w. także pisowni.
 485 Przez Hester figurowana – czyli: prefigurowana przez Esterę (biblijną).
 486 Na temat samogłoski ustnej w rdzeniu tego wyrazu zob. przyp. 153.
 487 Samogłoska ę po spółgłosce nosowej n jest tu przejawem stwierdzanego już wcześ-
niej w niniejszym Kancjonale zjawiska wtórnej nosowości, nasilonego w wymowie polskiej 
zwłaszcza w XVII w. w tekstach małopolskich i wielkopolskich.
 488 Skrót łacińskiego powiedzenia: nomen nescio ‘imienia nie znam’; ‘ktoś nieznany’; 
tu: każdy król (?).
 489 Niejasny sens tego zdania.
 490 Nastąpiło przestawienie składników zdania spowodowane przez kopistę/zecera (?) 
– powinno być: …się kwapi do potoku, jak wynika z potrzeb rymowych: …boku.
 491 Znane w ówczesnej wymowie polskiej historykom języka polskiego i już tu wcześ-
niej wspominane zjawisko wtórnej nosowości (w tym wypadku tzw. perseweracyjnej), 
wzmocnione zjawiskiem adideacji fonetycznej do początkowej sylaby nę- w wyrazie.
 192 Od XV do XVIII w. w rdzeniu nieraz ustna samogłoska e zamiast nosowego ę.
 493 Polszczyźnie południowej (i dzisiejszym ludowym gwarom małopolskim i ślą-
skim) w tej grupie czasownikowej do XVIII w. włącznie charakterystyczny był przy-
rostek tematu czasu przeszłego -owa- (rzadszy -awa-),wypierany z polszczyzny ogólnej 
od końca XVIII w. przez przyrostek ywa-//-iwa- pochodzący z polszczyzny warszawskiej 
(i północnopolskiej).
 494 W tekście niniejszego starodruku jest zapisana forma przypadkowa wołacza o Boże, 
która w tym kontekście gramatycznym nie ma sensu, bo orzeczenie nie myślił wymaga 
dopełnienia w miejscowniku: o kim?, o czym?: o Bogu; zrekonstruowana przez wydaw-
ców niniejszego wydania starodruku forma o Bodze, jako forma rymująca się z formą 
drodze, jest formą normalną w polszczyźnie do XVI w., wtedy zanika wypierana przez 
nową formę o Bogu; w XVII w. stwierdzano w badaniach jednostkowe jej użycia w tek-
ście wierszowanym w pozycji rymowej (J. Godyń, Skąd pochodził autor Obleżenia Jasnej 
Gory Częstochowskiej?, w: J. Godyń, Studia historycznojęzykowe…, dz. cyt., s. 198); forma 
o Bodze występowała prawdopodobnie w starszym źródle tekstu pieśni i, nieznana kopi-
ście (zecerowi niniejszego starodruku?), została przezeń „poprawiona” na formę o Boże.
 495 W dawnej polszczyźnie wymawiano i pisano ten czasownik dwojako: ocucić//oczu-
cić, identyfikując w nim ten sam rdzeń co w czasowniku czuć.
 496 Powinno być: kmiece, czyli ‘należące do kmiecia’, ale zapewne zecer, dla ukrycia swo-
jej mazurzącej wymowy (o której była już kilka razy mowa wcześniej), „poprawił” prawid-
łową formę na hiperpoprawną kmiecie (bo skojarzył oczywiście słusznie z wyrazem kmieć).
 497 Końcówka -mi narzędnika liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego w klasie 
rzeczowników typu król nie była już możliwa w XVIII w. zamiast końcówki -ami, znala-
zła się więc w niniejszym starodruku jako przepisana ze starszego źródła tekstu tej pieśni 
(forma krolmi możliwa była jeszcze w XVI w.).
 498 szlachty grono zielone – zapewne metaforycznie mowa o ciałach młodzieży szlache-
ckiej (zob. sens dwu następnych strof ), ginącej na polach bitew.
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 499 W starodruku zapisano: pendracy, czyli zecer oddał w pisowni zjawisko tzw. roz-
łożenia w swojej wymowie samogłoski nosowej ę przed spółgłoską zwartą d na samogłos-
kę ustną e i spółgłoskę nosową n – zjawisko w wymowie Polaków wówczas nowe (zaczęło 
się w XVII w.) i zapewne jeszcze niezakończone (dziś konsekwentnie przed spółgłoskami 
zwartymi i zwartoszczelinowymi – jak w pędzę – wymawiamy nie pierwotną samogłoskę 
nosową, ale samogłoskę ustną i spółgłoskę nosową).
 500 Piersi zbawienne – sens niejasny.
 501 Strony – czyli ‘struny’ (ze znanym w ówczesnej wymowie obniżeniem artykulacji 
u do o przed spółgłoską tzw. półotwartą n) .
 502  arfy – czyli ‘harfy’ (czyli ze znanym w ówczesnej wymowie i w dzisiejszych gwa-
rach ludowych zjawiskiem hiperpoprawności na tle skłonności do poprzedzania wyrazów, 
zwłaszcza obcego pochodzenia, rozpoczynających się od samogłoski tzw. spółgłoską pro-
tetyczną h, np.: harbuz, Helżbieta).
 503 W rdzeniu czasownika klaskać i wyrazów pochodnych występowała w dawnej pol-
szczyźnie samogłoska a lub e (a nawet w niektórych kontekstach samogłoska nosowa).
 504 Szarłaty, bławaty – to zamiennie (metonimie): ‘ludzie ubrani w szarłaty, bławaty, 
czyli bogaci, wysokiego stanu’.
 505 Mięni, żęni – omawiane wcześniej zjawisko unosowienia.
 506 Zimie, lecie – czyli: ‘w zimie, w lecie’ (rzadkie formy przypadkowe bezprzyimko-
wego miejscownika liczby pojedynczej występują już w średniowiecznych tekstach, choć 
pojedyncze przykłady zdarzają się jeszcze do XVIII w.).
 507 Na temat formy czem zamiast czemu zob. komentarz w przypisie 199.
 508 W niniejszym starodruku forma błędnie zakończona końcówką  -ś zamiast formą -ć; 
na temat -ć zob. komentarz w przypisie 22.
 509 Choć w tej formie narzędnika liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego już 
od II połowy XVI w. zaczęła dominować wtórna końcówka -ami, to jednak do XVIII w. ist-
niała w świadomości Polaków i z rzadka była używana starsza, pierwotna końcówka -y (po te-
matach rzeczowników zakończonych na -k, -g – końcówka -i), która w XVIII-wiecznej litera-
turze pięknej stała się nawet środkiem stylistycznym stylu wysokiego – środkiem archaizacji.
 510 Powinna być forma: jakimi; skrócona może przez kopistę/zecera dla zachowania 
5-zgłoskowej miary wersowej.
 511 Forma biernika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich miękkotematowych lub 
z tematem zakończonym spółgłoską tzw. funkcjonalnie miękką (jak tu l) i z formą mia-
nownika liczby pojedynczej z końcówką -a tzw. pochylonym (jak w wyrazie wola) była 
zakończona aż do XIX w. końcówką -ą, która dopiero w tym właśnie wieku została zmie-
niona w praktyce językowej Polaków na dzisiejszą końcówkę -ę.
 512 Tu forma ci jest partykułą.
 513 Czyli: ‘gna’, bo czasownik gnać miał dawną odmianę (i dziś w niektórych gwarach 
ludowych): żonę, żeniesz, żenie (por. gwarowe: wyżyń go ‘wygnaj go’).
 514 Sygnalizowane tu wcześniej zjawisko podwyższania w wymowie w dawnej pol-
szczyźnie samogłoski e do i/y przed spółgłoskami nosowymi (dziś wymowa taka zdarza się 
w gwarach i wymowie potocznej, ale w tej jest nienormatywna, czyli błędna); w piniądze 
nie trwaj – niejasny sens (może powinno być: w pieniądzach nie trwaj – błąd kopisty?).
 515 W starodruku jest zapis: dusz (tak samo jest w wydaniu Kancjonału z 1733 r.), ale 
z wyrazem dusza ten fragment pieśni ma niejasny sens, więc wydawcy niniejszego wydania 
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Kancjonału dokonują koniektury i wprowadzają formę dasz, zakładając błąd kopisty lub 
zecera.
 516 Czyli: ‘rozrzutną’ (kosa rozrzutna to metafora śmierci rozrzutnej, nieoszczędzającej 
ludzi).
 517 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 155, tytuł tej pieśni brzmi: Pieśń w utrapie-
niu i wielkiej potrzebie; w tym XVII-wiecznym zbiorze tekst pieśni jest dłuższy o 22 wersy.
 518 W ówczesnej polszczyźnie czasownik o aspekcie dokonanym naprawić miał swój 
odpowiednik niedokonany w postaci naprawcować (z odmianą w czasie teraźniejszym: 
naprawuję, naprawujesz, naprawuje).
 519 Niejasna jest budowa składniowa zdania w tych dwu wersach, niepewna jest więc 
transkrypcja interpunkcji w niniejszym wydaniu.
 520 W niniejszym starodruku kopista/zecer (?) przez pomyłkę powtórzył formę grzesz-
nika z poprzedzającego wersu i stąd koniektura wydawców współczesnej edycji.
 521 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 162, tytuł tej pieśni brzmi: Pieśń w utra-
pieniu; w tym zbiorze pieśń jest dłuższa o 6 wersów.
 522 Od XVI w. pojawia się w językowym użyciu obok starej formy list forma z tema-
tem fleksyjnym miękkim liść- (na wzór formy o znaczeniu zbiorowym liście), która osta-
tecznie zwycięży (stara forma brzmieniowa w XVIII w. jest już archaizmem).
 523 O przyrostku -szy w tym imiesłowie zob. uwagi w przyp. 113.
 524 To stara forma biernika zaimka co z przyimkiem za (zacz) zaprzeczonego partyku-
łą przeczącą nie, stawianą przed formą przypadkową – czyli ni zacz odpowiada dzisiejszej 
formie za nic (ale już wtedy formy ni zacz, niwczym, czyli ‘w niczym’, były rzadkie w uży-
ciu i archaiczne); ni zacz już nie stoi – ‘nic już nie znaczy; jest niczym’.
 525 Na temat formy -ć zob. przyp. 22.
 526 O przedrostku superlatywnym na- zob. przyp. 38.
 527 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 160, tytuł tej pieśni brzmi: Piosnka 
nabożna pokutującego, w ktorej zamyka się i akt skruchy.
 528 Na temat braku nosówki w przymiotniku piękny zob. przyp. 153.
 529 O nosówce w rdzeniu tego czasownika zob. przyp. 24.
 530 Racz sam, a w wersie poprzednim: Ty sam – być może, celowa gra słowem sam: raz 
jako zaimkiem rodzajowym sam, sama, samo, a raz jako zaimkiem przysłownym sam w zna-
czeniu ‘tu’ (na temat tego znaczenia zob. przyp. 475).
 531 Czyli: ‘jest umarła jak Piotrowin, którego wskrzesił, według legendy, biskup kra-
kowski Stanisław ze Szczepanowa’.
 532 wojen cieszycielu – nieznany autor tego tekstu niezbyt ściśle nawiązuje do etymolo-
gii imienia Wojciech, które należy do klasy najstarszych imion polskich (i słowiańskich), 
tzw. życzących, i składa się z dwu wyrazów: woj ‘wojownik, żołnierz, rycerz’ i ciech (wy-
wodzącego się od czasownika cieszyć ‘radować’), a zawarte w nim życzenie można ująć 
w formule znaczeniowej: nosiciel imienia ‘niech będzie wojem radującym się z walki; któ-
remu walka sprawia radość’.
 533 Od XVI w. istniało przekonanie, że autorem pieśni-hymnu Bogurodzica był 
św. Wojciech.
 534 Czyli: niezwiędłej (częste wówczas fonetyczne zjawisko podwyższenia artykulacji e 
do y przed i niezgłoskotwórczym/jotą – dziś znane w polszczyźnie potocznej i w gwarach 
ludowych, por.: lepi, gorzy).
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 535 Jest to hybrydalna postać imienia św. Jacka Odrowąża (w 1686 r. ogłoszonego przez 
papieża Innocentego XI głównym patronem Rzeczypospolitej Obojga Narodów), utwo-
rzona (przez autora tekstu pieśni/kopistę?) od greckiego zlatynizowanego imienia Hiacynt 
i jego spolszczonej wersji Jacek.
 536 Czyli: ‘nie do oszacowania, bezcenny’.
 537 Czyli: ‘zło’.
 538  panicu, krolewicu – świadome nawiązanie (przez autora tekstu/kopistę?) do starszej, 
do XVII w. wyłącznej w polszczyźnie, postaci fonetycznej przyrostka tzw. patronimiczne-
go -ic (od początku XVII w. zaczął się szerzyć w polszczyźnie jego ukraiński wariant fone-
tyczny -icz).
 539 Niejasne są treść i sens tej strofy.
 540 Końcówka -mi sztucznie wprowadzona dla zachowania miary wersowej 11-zgłoskow-
ca.
 541 W starodruku jest błędna forma: ubłagajcie.
 542 Zamiast ziomkow – albo pod wpływem skojarzenia kopisty/zecera(?) z wyrazem zie-
mia, albo przejaw regionalnego (małopolskiego) braku tzw. przegłosu ‘e w ‘o (np. dziś po-
ziemka w gwarach).
 543 Czyli: schizmatykami (uproszczenie nagłosowej grupy spółgłoskowej).
 544 U S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 137, jest: miłości; tekst w niniejszym sta-
rodruku w stosunku do tekstu u Jagodyńskiego zawiera wiele innych odmienności słow-
nych i stylistycznych, tak że można postawić hipotezę, iż jest albo przeróbką tekstu z Ja-
godyńskiego, albo kopią tekstu z innego źródła.
 545 Forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju nijakiego o znaczeniu 
zbiorowym liście ‘zbiór, ogół liści’ (tak jak np. kwiecie ‘zbiór, ogół kwiatów’, pierze, listo-
wie).
 546 W tekście tej pieśni nie dotrzymano przyjętych rygorów wersyfikacyjnych: syla-
bizmu ścisłego (11-zgłoskowca i 5-głoskowca: 11+11+11+5), rymu dokładnego fonetycznie 
żeńskiego, strofy 4-wersowej, a nawet rygoru jasnego sensu; nie ma takich braków i sła-
bości wersyfikacyjnych analogiczny tekst pieśni poświęconej św. Sebastianowi w zbiorze 
S. S. Jagodyńskiego Pieśni…, dz. cyt., s. 148.
 547 lekarstwu złemu – niejasny sens na tle poprzedzającego kontekstu (u Jagodyńskiego, 
tamże, jest: złe ku leczeniu).
 548 Połączenia głoskowe ja po spółgłoskach w wyrazach zapożyczonych grecko-łaciń-
skich typu komedia, racja, linia (większość zapożyczona w średniowieczu i w okresie od 
XVI do XVIII w.), zapisywane w polskich tekstach aż do XIX w. za pomocą połączeń li-
terowych ya, ia, były do XVIII w. wymawiane zasadniczo dwusylabowo: yja, ija, ale od 
XVIII w. rozpoczyna się szerzyć wymowa tego połączenia zgodna z pisownią zapożyczone-
go wyrazu w jego języku macierzystym (jak wyrazie Sebastian w niniejszym tekście), która 
ostatecznie zwycięży w II połowie XIX w.
 549 W tym czasie w wymowie polskiej w przyimku między wymawia się bądź pierwot-
ną, etymologiczną samogłoskę ustną e, bądź od XVII w. wariantywnie wtórną nosówkę ę 
(jako rezultat unosowienia) – do końca XVIII w. zwycięży ta druga wymowa.
 550 Konstrukcja składniowa niepoprawna gramatycznie (zbędne powtórzenie przyrost-
ka trybu tzw. przypuszczającego, zapewne dla zachowania 11-zgłoskowca); niejasny sens 
dwu ostatnich wersów strofy.
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 551 O końcówce -ech zob. przyp. 472.
 552 W tej partykule samogłoska e była do XVI w. wymawiana przez Polaków jako dłu-
ga, od XVI w. jako tzw. pochylona, tzn. zbliżona do i lub, jak tu, do y, albo wręcz równa 
tym samogłoskom (w tym wyrazie taka wymowa utrzymała się nawet do lat międzywo-
jennych XX w. w polszczyźnie ogólnej, dziś zdarza się w polszczyźnie potocznej i jest kon-
sekwentna w gwarach ludowych).
 553 To rzeczownik o znaczeniu zbiorowym: ‘ogół, zbiór oręży’ (tak jak kwiecie, pierze), 
z właściwym sobie wówczas rodzajem nijakim.
 554 Do XIX w. włącznie istniała w praktyce językowej piszących tendencja do podwa-
jania niektórych spółgłosek w wyrazach obcego, zwłaszcza greckiego i łacińskiego, pocho-
dzenia lub do podtrzymania takiego podwojenia, jeśli występowało ono w języku − źród-
le wyrazu, za czym kryła się prawdopodobnie wymowa; w XIX w. zrodziła się tendencja 
przeciwna: do upraszczania takich geminat, która ostatecznie zwyciężyła.
 555 Niejasny sens; u S. S. Jagodyńskiego, Pieśni…, dz. cyt., s. 144, jest: Cnot świętych 
wielkim powodem.
 556 W XVIII w. w polszczyźnie ogólnej już tylko ojciec – tu więc albo zamierzony ar-
chaizm, albo przejaw ludowego języka kopisty/zecera (dziś w niektórych gwarach ludo-
wych zachowana archaiczna wymowa).
 557 U S. S. Jagodyńskiego, tamże, dwa poprzedzające wersy są lepiej zbudowane zna-
czeniowo i składniowo: Tamże żądał Ociec tego,//By się nie zwał synem jego.
 558 To forma biernika liczby pojedynczej rzeczownika zbiorowego bracia.
 559 Samogłoska e po spółgłosce w’ zamiast dzisiejszej a jest tu przejawem braku jedne-
go z dwu typów tzw. przegłosu, który to brak był od średniowiecza charakterystyczny dla 
wymowy północnopolskiej (a dziś np. dla gwar mazowieckich i tamtejszej polszczyzny re-
gionalnej) i który w czasowniku powiadać w XVII–XVIII w. mógł pojawiać się w tekstach 
autorów pochodzących nawet z południa lub zachodu Polski za sprawą ekspansji cech pol-
szczyzny mazowieckiej po przeniesieniu centrum życia politycznego do Warszawy; imie-
słów opowiedając jest tu użyty jeszcze w funkcji przydawki, czyli: ‘opowiadających’.
 560 Końcówka -y w narzędniku liczby mnogiej rzeczowników żeńskich była przejęta 
z narzędnika liczby mnogiej deklinacji męskiej i nijakiej i w XVIII w. (a nawet w XIX w.) 
była środkiem stylizacji: stylu wysokiego lub archaizacji.
 561 dwie lecie – archaiczna forma tzw. liczby podwójnej (dualis), tu użyta także dla ce-
lów rymowych: świecie – lecie (w XVII w. takie formy bywały używane, jeśli rzeczownik 
był określany liczebnikiem dwa lub oba).
 562 kartkę zdrapaną – drapaniem wydartą.
 563 Zmieniono tekst w tej strofie (w stosunku do tekstu u Jagodyńskiego, Pieśni…, 
dz. cyt., s. 147) z niekorzyścią dla jego sensu.
 564 Niejasny sens – przyczyna jak wyżej.
 565 Nieudolna składnia tekstu w tej strofie (w stosunku do tekstu u Jagodyńskiego, 
tamże) i nietypowa (nie notowana w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego) forma gra-
matyczna: odproszywał (Linde w funkcji czasownika iteratywnego, czyli nazywającego 
czynność wielokrotną w stosunku do czynności jednokrotnej odprosić, notuje odpraszać), 
z „modnym” zapewne wówczas, bo właściwym polszczyźnie warszawskiej sufiksem cza-
sownikowym – -iwać/-ywać, zastosowanym przez autora/kopistę (?) tekstu w celu zacho-
wania 8-zgłoskowca (w wydaniu Kancjonału z 1733 r. jest: odkupował).
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 566 Zdarzająca się jeszcze w XVII w., a nawet w XVIII, forma tzw. odmiany prostej 
tego imiesłowu przymiotnikowego zamiast formy odmiany tzw. złożonej uzdrowiony, po-
nieważ imiesłów jest tu częścią orzeczenia, a nie przydawką, i w takiej funkcji formy od-
miany prostej utrzymywały się w dawnej polszczyźnie dłużej.
 567 Niejasny sens (u Jagodyńskiego, tamże, jest: Nowym kształtem Męczenniku).
 658 To forma biernika liczby pojedynczej rzeczownika miękkotematowego ze spoty-
kaną jeszcze wówczas starą końcówką -ą zamiast XIX-wiecznej i dzisiejszej końcówki -ę 
(zob. też przypis 30).
 569 Wydawcy niniejszego Kancjonału dokonali w tej formie wyrazowej koniektury, po-
nieważ w starodruku występuje bezsensowna forma brzemienie.
 570 Na temat wymowy grupy spółgłoskowej jźrz zob. przyp. 52 i 484.
 571 Żydostwo – rzeczownik o znaczeniu zbiorowym ‘ogół Żydów’, ‘wszyscy Żydzi’ (tak jak: 
chłopstwo, nauczycielstwo itp.).
 572 O wariantywności tematu fleksyjnego wszystk-/wszytk- zob. przyp. 2.
 573 Czyli oczywiście: tygodnie; wyraz genetycznie jest zrostem zaimka ty (= ‘ten’) i rze-
czownika dzień, w którym w średniowieczu oba człony zachowały swoją odmianę, ale już 
wtedy była tendencja do nieodmienności członu zaimkowego, a więc pojawiały się formy 
dopełniacza tydnia zamiast tegodnia; formy z nieodmiennym członem ty- utrzymały się 
przez wiek XVII, a w XVIII w. zostały wyparte z użycia przez formy ze stałym członem 
tygo- (z XVI-wiecznych form odmiany tego wyrazu: tegodnia, w tegodniu, tegodnie itd.).
 574 Do dziejów odmiany czasownika pójść także odnoszą się uwagi w przypisie 4.
 575 Mowa o św. Helenie, która podjęła działania w celu odkrycia relikwii chrześcijań-
skich i znalazła (z pracą nalaższy ‘z trudem znalazłszy’) w Jerozolimie m.in. Krzyż Pański; 
nalaższy – albo upodobnienie fonetyczne pod względem miejsca artykulacji, albo przejaw 
ucieczki przed mazurzeniem – niejednokrotnie już tu stwierdzanym – zecera niniejszego 
starodruku (jego hiperpoprawność); o formie gramatycznej tego imiesłowu zob. przyp. 303.
 576 Poniższy tekst Bogurodzicy (łącznie z dodatkami z innych, późniejszych utworów), 
pierwszego utworu literackiego (z XI–XII w.) i arcydzieła polskiej poezji średniowiecz-
nej, został przedrukowany/skopiowany ze zbioru S. S. Jagodyńskiego, Pieśni…, dz. cyt., 
s. 109–110 (bądź z wydania z 1695 r.), ale zawiera szereg „poprawek” gramatycznych, zmian 
bądź uzupełnień wyrazowych, które nie będą tu porównywane z tekstem u Jagodyńskie-
go; będą tu natomiast komentowane w przypisach odmienności tekstu Bogurodzicy (ale 
nie tekstu dodatków) w niniejszym starodruku Kancjonału w stosunku do tekstu kano-
nicznego przekazu Bogurodzicy, tzw. tekstu krakowskiego I z ok. 1407 r., który został ogło-
szony m.in. we współczesnym wydaniu naukowym: Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, 
wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. muzykologiczne H. Feicht, Wrocław–Warszawa 
–Kraków 1962, s. 21 6–217.
 577 W przekazie kanonicznym Bogurodzicy: Bogurodzica.
 578 W przekazie kanonicznym Bogurodzicy: sławiena.
 579 W przekazie kanonicznym Bogurodzicy: Gospodzina (zob. Słownik do niniejszej 
edycji); pisownia zakończenia wyrazu w niniejszym starodruku sugeruje wpływ na kopi-
stę/zecera języka rosyjskiego, w którym jest: gospodin.
 580 W przekazie kanonicznym Bogurodzicy: zwolena.
 581 W przekazie kanonicznym Bogurodzicy: Zyszczy ‘pozyskaj’.
 582 W przekazie kanonicznym Bogurodzicy: spuści nam ‘skłoń’, ‘pozyskaj nam’.
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 583 W przekazie kanonicznym Bogurodzicy: dziela ‘dla’, ‘ze względu na’.
 584 Zamiast jak tu: w zbożny czas, w kanonicznym przekazie Bogurodzicy: bożycze (for-
ma wołacza od bożyc ‘syn Boga’).
 585 W kanonicznym przekazie Bogurodzicy: Słysz modlitwę, jąż nosimy ‘którąż zanosimy’.
 586 W kanonicznym przekazie Bogurodzicy: A.
 587 W kanonicznym przekazie Bogurodzicy: jegoż ‘czegoż’, ‘któregoż’ (forma dopełnia-
cza średniowiecznego zaimka tzw. względnego jen-że ‘co’, ‘który’).
 588 W kanonicznym przekazie Bogurodzicy: A.
 589 W kanonicznym przekazie Bogurodzicy: przebyt ‘przebywanie’, ‘mieszkanie’.
 590 Ponieważ tekst pieśni jest w starodruku Kancjonału zapisany in continuo, to podział 
na strofy dodatków do Bogurodzicy został dokonany w niniejszym wydaniu na podstawie 
dawnych przekazów.
 591 Niejasny sens; w najdawniejszym przekazie (tzw. krakowskim II z ok. 1408) jest: 
Odjął diablej strożej.
 592 Powinno być: Tworca (rym do: bez końca), jak w średniowiecznych przekazach 
i u Jagodyńskiego (op. cit), bo to dopełniacz liczby pojedynczej od tworzec ‘ten, kto two-
rzy’; ‘twórca’ – kopista/zecer (?) poprawił, bo w XVIII w. był już tylko twórca.
 593 Kopista/zecer (?) pomylił się i zapisał: bok, pod wpływem wyrazu bok w następują-
cym dalej kontekście.
 594 Przypis z wydania Jagodyńskiego: Archaiczna już na początku XVII w. forma tzw. 
liczby podwójnej nodze, choć jeszcze zdarzająca się w połączeniu rzeczowników z liczeb-
nikami dwa, oba (tu raczej skopiowana z dawnego przekazu Bogurodzicy).
 595 Słowniki historyczne nie notują czasownika przyjmywać o znaczeniu iteratywnym/
wielokrotnej czynności z przyrostkiem -ywa (został zapewne utworzony przez kopistę dla 
rymu z przybywa; tu także inne uwagi z przypisu 565).
 596 Forma mamy zbędna, jak świadczy rym (i inne przekazy).
 597 Forma przejęta z Jagodyńskiego, który przepisując tekst Bogurodzicy ze Skargi 
(zob. Jagodyński, dz. cyt.,  przyp. 145), przepisał starą formę wołacza Maryja, ale przy 
formie drugiego rzeczownika „pomylił się” i zapisał właściwą dla swojego czasu formę 
Dziewico z -o.
 598 Upodobnienie fonetyczne pod względem miejsca artykulacji i miękkości.
 599 W tym zdaniu elipsa (pominięcie) orzeczenia: […] mogiła [usypana] rękami […].
 600 W tym zdaniu także elipsa orzeczenia: Trafunkiem […] odkryta […].
 601 Czyli: poczciwie – w polszczyźnie XVII–XVIII w. w grupach spółgłoskowych zło-
żonych z tzw. zwarto- szczelinowych dochodziło w wymowie nierzadko do zjawiska dysy-
milacji (rozpodobnienia – stąd np. wymawiamy dziś radca z XVII-wiecznego radźca).
 602 W starodruku zapisano: Panormu – co świadczy o tym, że kopista/zecer (?) zupeł-
nie nie znał nazwy Palermo.
 603 W starodruku zapisano: pietnaście – taka odnosowiona wymowa trwa w tym wyra-
zie do dziś.
 604 W tej formie nastąpiła kontaminacja (połączenie) dwu form dopełniacza liczby 
mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego: pierwotnej formy przypadkowej tego rzeczow-
nika z tzw. końcówką zerową (do dziś: przyjaciół), do której dołączona została dodatkowo 
powszechna w tym przypadku fleksyjnym końcówka -ow – zapewne przez kopistę/zecera 
(?) – dla zachowania 8-sylabowej długości wersu i dla rymu (z: obywatelow).



Przypisy

425

 605 Czyli: patrzących (o przydawkowej funkcji formy patrząc zob. przyp. 51).
 606 momentow (?) – sens niejasny.
 607 mierzka//mierzcha//zmierzcha (się) ‘zapada mrok’, ‘zmrok’ – to trzy współwystępu-
jące w XVII w. formy tego samego czasownika.
 608 O samogłosce ustnej zamiast nosówki w wyrazie zob. przyp. 302.
 609 Zapewne autor ma na myśli Matkę Ziemię – reminiscencja z greckiej mitologii: 
Demeter.
 610 Tu wieniec jako symbol dobrych plonów.
 611  na ledzie – forma z e jest prawidłowa dla polszczyzny w XVII w. i możliwa jeszcze 
w XVIII w.
 612 Jest to forma 3 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika mieść, któ-
ry w XVII i XVIII w. odmieniał się: miotę, miecesz, miece.
 613 Bohater rzymskiej legendy.
 614 Już w XVII w. była to forma przestarzała.
 615 chodząc – chodzącego (zob. przyp. 51).
 616 U Jagodyńskiego, dz. cyt., s. 168, użyty właściwszy czasownik: złóż.
 617 Zachowano w niniejszej edycji Kancjonału znak miękkości końcowej spółgłoski war-
gowej miękkiej w’, ponieważ Polacy do XVIII w. wymawiali końcowe spółgłoski wargowe 
miękkie w formach rzeczownikowych typu krew, karp, gołąb i czasownikowych typu baw, 
kup, polub i oznaczali ich miękkość w drukach od XVI do XVIII w. (choć im bliżej koń-
ca tego okresu, tym rzadziej); wymowa taka nie przekroczyła wieku XVIII, z wyjątkiem 
zapewne polszczyzny kresowej i ludowej północnopolskiej (mazowieckiej).
 618 W czasowniku wylewać samogłoska e od XVI w. była samogłoską tzw. pochyloną 
(tzn. zbliżoną w wymowie do i) i to poczucie podwyższenia artykulacji e pochylonego ist-
niało w świadomości Polaków do XIX w. włącznie (a w grupie wyrazów typu świeca, też, 
ser, zegar itd. oraz przed i tzw. niezgłoskotwórczym/jotą nawet do lat międzywojennych 
XX w.), co doprowadziło do wymowy e pochylonego i//y (po spółgłosce twardej): regular-
nie w gwarach ludowych, nierzadko w wymowie potocznej ogólnej – kopista/zecer wyko-
rzystał zjawisko dla uzyskania rymu dokładnego (do wzywa).
 619 Tzw. wtórna nosowość perseweracyjna samogłoski e (przedłużona nosowość spół-
głoski m’) – taka wymowa w czasowniku mieszać (i pochodnych oraz ich formach) trwała 
aż do lat międzywojennych XX w.
 620 Od czasu zapożyczenia czeskiego brama (ok. XVI w.) współistniały w polszczyźnie 
wyrazy o tym samym znaczeniu: polski średniowieczny brona, brama i ich hybrydy: brana, 
broma; hybrydy wyszły z użycia do końca XVIII w., a dwa pierwsze wyspecjalizowały swe 
znaczenia.
 621 Zastosowano w tym wersie środek stylistyczny, zw. instrumentacją głoskową: spółgłos-
ka r z wyrazu śmierć została powtórzona w czterech następnych, oraz grę słów: tron i truna.
 622 Średniowieczna forma dopełniacza tzw. liczby podwójnej (dualis) tu użyta w funk-
cji liczby mnogiej (pluralis) – i takie użycie możliwe do dziś.
 623 Analogiczne uwagi jak w przyp. 595 odnoszą się do tej formy czasownikowej.
 624 Niejasny sens na tle otaczającego kontekstu; w Jagodyńskim, dz. cyt., s. 168, w miej-
scu tego wyrazu jest: rzeczniczki.
 625 Brak sensu na tle następującego kontekstu; w Jagodyńskim, dz. cyt., s. 168, w miej-
scu tego wyrazu jest: z miłości.
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 626 je – czyli: cierpienie.
 627 Wers jest dłuższy o jedną sylabę (9-sylabowy), ponieważ kopista/zecer użył formy 
nowszej celownika liczby pojedynczej rzeczowników męskich -owi zamiast pierwotnej, ale 
w XVII w. już archaicznej końcówki -u.
 628 Zażbyś ‘azaż byś’ (zob. aza w Słowniku).
 629 Zmiany wyrazowe w tym dwuwersie (w stosunku do tekstu u Jagodyńskiego, dz. cyt., 
s. 169) spowodowały zaburzenie jego sensu i niedokładność rymową.
 630 U Jagodyńskiego, tamże, jest: wszelki.
 631 Tekst ostatniego dwuwersu niejasny, ponieważ kopista tekstów niniejszego sta-
rodruku (a może zecer?) opuścił dwa wersy pieśni; u Jagodyńskiego, dz. cyt., s. 170, ten 
fragment brzmi: Tu Bog: „Dałem przykazanie,//A wyście nie dbali o nie;//Kaznodzieje was 
uczyli,//A wyście przecie grzeszyli.
 632 Wers jest krótszy o jedną sylabę (u Jagodyńskiego, tamże, jest poprzedzony wykrzyk-
nikiem O!).
 633 To forma czasownika wyniść, który przegrał konkurencję z formami swojego warian-
tu, czasownika wyjść, i wyszedł z użycia do końca XVIII w. (zob. także uwagi w przyp. 152). 
 634 U Jagodyńskiego, tamże, jest: cierpiał.
 635 Jest to zapewne neologizm nieznanego autora tekstu, utworzony od czasownika ra-
czyć ‘chcieć’, ‘woleć coś zrobić’, choć pojedynczo notowany przez Lindego w jego Słowni-
ku, w znaczeniu zwrotu grzecznościowego: z raczenia swego ‘z łaski swojej’.
 636 Forma imiesłowu tzw. uprzedniego jeszcze z pierwotnym przyrostkiem -szy (zamiast 
szerzącego się już wówczas nowotworu -łszy); ższ – upodobnienie pod względem miejsca 
artykulacji w grupie spółgłoskowej (możliwe i w dzisiejszej wymowie, jednakże niedopusz-
czalne w tekście pisanym).
 637 Niejasna forma (taka sama w wydaniu Kancjonału z 1733); zbędne końcowe ć.
 638 Na temat nosówki ę w rdzeniu czasownika zob. przyp. 24.
 639 O końcówce -e zob. przyp. 56.
 640 W niniejszym starodruku szyk ostatnich dwu składników jest odwrotny: bierzcie 
ze mnie (błąd zecera, jak wskazuje rym do: grzeszcie).
 641 grzeszeli – już wcześniej wystąpiło w pisowni niniejszego starodruku zastępowanie 
samogłosek i, y przed spółgłoskami l, l’, ł przez samogłoskę e, za czym kryło się zjawisko 
obniżania artykulacji samogłosek wysokich w tej pozycji fonetycznej, wyraźnie poświad-
czone w tekstach XVII-wiecznych, słabiej w tekstach XVIII-wiecznych (wtedy wykształ-
ceni Polacy zaczęli coraz szerzej dostrzegać cechy ówczesnej wymowy ludowej i unikać ich 
w swojej wymowie) – byłaby to kolejna cecha wymowy składacza tekstów w niniejszym 
starodruku (dziś znana gwarom, zwł. środkowo- i południowomałopolskim).
 642 O pierwotnej samogłosce ę w rdzeniu tego przymiotnika zob. przyp. 153.
 643 O końcówce -y zamiast -ej zob. przyp. 6.
 644 […]być znamy – wpływ składni łacińskiej.
 645 O dziejach wymowy grupy spółgłoskowej jźrz zob. przyp. 484.
 646 Czyli: ‘ziomkami’, ‘rodakami’; w XVII i XVIII w. historycy języka polskiego obser-
wowali w tekstach częste unosowianie samogłosek e, a przed spółgłoskami nosowymi m, n, 
ń, m’ lub po nich (dziś taką silną nazalizację samogłosek w tej pozycji fonetycznej stwier-
dzają dialektolodzy w gwarach ludowych, zwł. środkowomałopolskich); ponieważ zecer 
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niniejszego starodruku wymawiał w wyrazie ziomek unosowioną samogłoskę o, to złożył 
ją za pomocą litery na samogłoskę ą, którą wymawiał identycznie.
 647 Stronice 505 i 506 w starodruku zostały złożone po stronicach 509 i 510.
 648 O przyrostku -awa w grupie czasowników zob. przyp. 242.
 649 Zecer zapisał: tęmpieje (wymowa ę przed spółgłoską zwartą opisana w przyp. 499; 
tu dodatkowo wtórne unosowienie).
 650 O dziejach formy tanie zob. przyp. 236.
 651 Tu w znaczeniu: ‘dzieci’.
 652 Tu forma ci jest partykułą.
 653 Na podanej stronie nie ma pieśni o takim incypicie, natomiast jest na s. 352.
 654 Na podanej stronie nie ma pieśni o tym incypicie, natomiast jest na s. 363.
 655 Na temat pisowni i wymowy wyrazu zob. przyp. 140.
 656 Na podanej stronie nie ma pieśni o tym incypicie, natomiast jest na s. 159.
 657 W tekście starodruku, s. 242, jest forma: pendens.
 658 W tekście starodruku, s. 326, jest forma: poganie.
 659 Oczywiście to wyraz cześć (o nosówce w jego pisowni zob. uwagi w przyp. 302).
 660 O samogłosce e zamiast dzisiejszego ę zob. przyp. 153.
 661 Od średniowiecza początkową w wyrazie samogłoskę u zapisywano przez v (na wzór 
częstej wówczas takiej pisowni w tekstach łacińskich), stąd zecer/drukarz niniejszego sta-
rodruku pod literą V umieścił incipity pieśni zaczynających od wyrazów z nagłosowym u.
 662 Ten incipit umieszczony na końcu „Rejestru alfabetycznego” (sic!).





429

Słownik

Słownik ten jest rodzajem glosariusza, podaje się w nim bowiem tylko zna-
czenia wyrazów, nieznanych dziś w języku polskim lub znanych, ale z inny-
mi znaczeniami, które wystąpiły w tekstach starodruku Kancjonału z 1721 r.; 
Słownik ma pomóc Czytelnikowi w rozumieniu tych tekstów. 

A
abo – ‘albo’
acz – ‘choć’, ‘chociaż’, ‘jakkolwiek’
ali, alić – ‘oto’, ‘a oto’, ‘i oto
armata – ‘broń’, ‘oręże’

aspersyja – ‘obrzęd pokropienia 
wodą święconą’; ‘prośba o miło-
sierdzie’

aza, azali, za, zali, zaż – ‘czy’, ‘czyż’

B
baczyć – ‘uważać’
bawić się – ‘zajmować się’
bąk – gatunek ptaka wodnego
bez pochyby – zob. pochyba
biada – ‘nieszczęście, ‘bieda’

Bog – zob. dali Bog; dla Boga; prze 
Bog

brakować (kim, czym) – ‘pogardzać’, 
‘odrzucać’

braniec – ‘człowiek wzięty do niewoli’
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brok – ‘śrut’
broczyć – ‘topić’, ‘mieszać‘

budowny – ‘dobrze zabudowany’
bułat – ‘szabla’, ‘miecz turecki’

C
cale – ‘całkiem’, ‘całkowicie’, 

‘zupełnie’
całość – ‘niepodległość’, ‘wolność’
celować – ‘przewyższać’, 

‘przechodzić coś’, ‘przodkować’, 
‘wieść prym’

chmurny – ‘posępny’, ‘ponury’
chować – ‘zachowywać, wypełniać’
chrzuściel//chruściel – ptak z rzędu 

bocianowatych
chutnie – ‘ochoczo’, ‘z ochotą’, 

‘chętnie (a przez to szybko)’
ciećwierz – ‘cietrzew’, ptak 

z rodziny kurowatych

cny – ‘cnotliwy’, ‘czysty’, ‘godny czci’
co raz – ‘za każdym razem’
cudnie – ‘dziwacznie’
czczyca – ‘nuda’, ‘ckliwość’
czeczotka – drobny, mały ptaszek; 

pliszka
czuć – ‘czuwać’
czuć (o kim, o czym) – ‘troszczyć 

się’, ‘pilnować’, ‘zwracać uwagę 
(na kogoś, na coś)’

czuwać – ‘czyhać’
czyli – ‘czy’

D
dali Bog – ‘jeśli Bóg da’
dekret – ‘wyrok sadowy’
dla – ‘z powodu’
dla Boga – wykrzyknik wyrażający 

przestrach mówiącego, jeśli 
czegoś nie rozumie

doba – ‘czas’, ‘chwila’
dolegliwość – ‘dolegliwość’, 

‘cierpienie’
domieścić – ‘dowieść’, ‘doprowadzić 

kogoś do czegoś, gdzieś’
dostatkiem – ‘pod dostatkiem’

dotychmiast – ‘do obecnego czasu’, 
‘do dziś dnia’; pierwotnie 
dosłownie: ‘do tych miejsc’

drugi – ‘inny’
dudka – ‘piszczałka’, ‘fujarka’
dufać – ‘ufać’
dyscyplina – ‘biczowanie się’; 

narzędzie do biczowania się
dziedzina – ‘wieś odziedziczona’, 

‘majętność’; przenośnie: 
‘państwo’

dzierlatka – skowronek czubaty
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F
figurowany – ‘prefigurowany’
fora – wykrzyknik w znaczeniu: 

‘precz stąd’, ‘won’

forbot – ‘koronka’

G
gdzie – ‘gdy’, kiedy’
gędzić – grać na instrumencie 

– najczęściej strunowym
gęsto – ‘często’, z dużą intensyw-

nością’
gęsty – ‘częsty’
glans – ‘blask’
głownia – ‘pochodnia’, płonąca 

szczapa drewna’
gmach – ‘pokój’, komnata’
gmin – ‘lud’, ludzie niskiego stanu’, 

tłum’, gromada’
gody – ‘uczta’; ‘Boże Narodzenie’
godzić (ku komu, czemu) – ‘zmie-

rzać’, ‘mierzyć (gdzie)’, dążyć 
(dokąd, do czego)’

gore – wykrzyknienie w znaczeniu: 
‘pali się!’

gospoda – ‘dom gościnny’; gościna’
gospoda – ‘pani’, ‘gospodyni’ 

(w średniowieczu tylko 
w odnie sieniu do Matki Bożej)

gospodarstwo – ‘gospodarowanie’, 
‘umiejętność gospodarowania’

gospodyn//gospodzin – ‘pan’, 
‘gospodarz’ (w średniowieczu 
tylko w odniesieniu do Boga)

grzybieć – ‘starzeć się’
gwoli – ‘dla kogo, czego’, ‘ze względu 

na kogo, na co’, ‘zgodnie z kim, 
czym’

H
hejnał – gatunek pieśni 

o charakterze pobudki
hizop – wywar z rośliny zwanej izo-

pem (hizopem, hyzopem)

I
igrzysko – ‘zabawa bez miary’, ‘swa-

wolna gra’
imać – ‘zatrzymywać siłą’, ‘brać 

w nie wolę’
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J
jasłki//jasłka – ‘żłobek’ (tylko 

w odniesieniu do żłobka 
betlejemskiego)

jąć, imę, imiesz, imie – ‘ująć’; 
‘chwycić’, ‘trzymać’; ‘zacząć’, 
‘począć coś robić’

jeno//jedno – ‘tylko’
jeszcze – ‘dotąd’, ‘dopóty’
jęcie – ‘ujęcie’, ‘pojmanie’
jęństwo – ‘niewola’
jęty – ‘ujęty’, ‘pojmany’
jużci – ‘aliści już’, ‘oto już’

K
k – przyimek ku
kanar – wino z Wysp Kanaryjskich
kancyjonał – ‘śpiewnik’
kasać się (na co) – ‘porywać się (na co)’
katownia – ‘męka’, ‘męczarnia’, 

‘katusza’
kędy – ‘gdzie’
kochać się (w kim, czym) – ‘znaj do-

wać upodobanie, radość’
kochanek – ‘ten, którego kochamy’

kontempt – ‘wzgarda’, ‘hańba’, 
‘pohańbienie’

krajać się (w żalu) – ‘bardzo mocno 
odczuwać żal’, ‘mocno żałować’

krom//kromie – ‘prócz’, ‘oprócz’
krotofila//krotochwila – ‘zabawa’
kupia – ‘handel’, ‘kupiectwo’; 

‘towary’
kwiczoł – ptak żywiący się owocami 

jałowca

L
legować – ‘wiele razy legać’, ‘kłaść 

się’
lera – instrument muzyczny
li – ‘jeśli’, ‘czy’
lichota – ‘bieda’, ‘nędza’

losy – ‘kostki’, ‘kości do gry’
lśnić się – ‘jaśnieć’
lubo – ‘choć’, ‘chociaż’
lubo – ‘miło’, ‘przyjemnie’; ‘z lubością’

Ł
łacno – ‘łatwo’ łątka, łąteczka – ‘lalka przystrojona’
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M
maciora – ‘samica’
manela – ‘branzoleta’, 

‘naramiennik’, ‘ozdoba ramienia 
lub ręki’

mdłość – ‘słabość’
męczennica – ‘katownia’, ‘miejsce 

tortur złoczyńców’
mgnąć – ‘mignąć’, ‘mrugnąć’
miasto – ‘zamiast’; ‘miejsce’

mieć się (do czego) – ‘dążyć’, 
‘obracać się’, ‘kierować się 
(do czego)’; ‘chcieć (czego)’

miesiąc – ‘księżyc’
mieszkać, nie mieszkać – ‘zwlekać’, 

‘opóźniać’, ‘zatrzymywać się’
mila – miara długości pola, ziemi
multanki – ‘dudki’; ‘fletnia Pana’

N
nabawić – ‘doprowadzić (do czego)’; 

‘napełnić (kogo czym)’
nadarzyciel – ‘ten, kto nadarza, czyli 

obficie obdarowuje’
nadchodzić – ‘dopadać (kogo)’, ‘ata-

kować (kogo)’
nadprzyrodzenie – rzeczownik  

od przy mio tnika nadprzy ro dzony
nagodzić – ‘natrafić’
na oko – ‘naocznie’, ‘na własne oczy’, 

‘wyraźnie’
na poły – ‘prawie’
na pował – ‘powalone pokotem’ 
na przejmy – ‘na przemian’
naśladować – ‘iść za kim’, ‘iść 

po śladach’
natkany – ‘wypełniony’, ‘upako wany’
nicdobrego – ‘nicpoń’
niechać – ‘dać pokój’, ‘zostawić w spo-

koju’; ‘zaniechać’, ‘odpuścić’
niemasz – ‘nie ma’, ‘nie istnieje’; 

przekład łacińskiego non est

nie mieszkać zob. mieszkać
niepowolny – ‘nieulegający’, ‘uparty’, 

‘krnąbrny’
niestatek, niestatki – ‘niestworzone 

rzeczy’, brednie’
nieustanowiony – ‘niewstrzymany 

w ruchu’
nieuważny – ‘nierozważny’, ‘nieroz-

tropny’
nieużyty – ‘nieubłagany’, ‘niemi-

łosierny’
niewczas – ‘niewygoda’; 

‘niewczesność’, ‘niestosowność’; 
‘spóźnienie’

niewidomy – ‘niewidzialny’, ‘którego 
nie widać’

niewiernie – ‘zdradliwie’
niewstydliwy – ‘bezwstydny’
niezastanowiony – ‘niepowstrzymany’
niezbędny – ‘sprośny’, ‘plugawy’, 

‘wstrętny’, ‘obrzydliwy’
niezmierny – ‘niezmierzony’
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ninie – ‘tu’, ‘teraz’
niż – ‘zanim’
nos – ‘dziób’
nota – ‘nuta’

nuż//nuże – wykrzyknik w funkcji 
zachęty do czynu

nynać – ‘lulać’, ‘spać’, ‘drzemać’ 
(w odniesieniu do niemowlęcia)

O
obesłać (kogo czym) – ‘posłać’ 

(komuś coś, kogoś)’
obrany (w rozum) – ‘pozbawiony 

(rozumu)’
ochrona – ‘szacunek’, ‘szanowanie’
ocyrklować – ‘otoczyć kołem, 

w koło murem, cyrkułem’
od – ‘przez kogo’
odnosić – ‘otrzymać’
odrobiny – ‘okruchy’
odważyć – ‘odżałować’
od wieku – ‘od niepamiętnych 

czasów’, ‘odwiecznie’
ogarnąć – ‘objąć’
oko zob. na oko

okoł – ‘zagroda’; ‘ściana zagrody’
on – ‘tamten’
ono – ‘oto’
opatrzność – ‘przezorność’, 

‘roztropność’; ‘opieka’, ‘dozór’
opiekanie – ‘opieka’, ‘opiekowanie się’
osiadłość – ‘posiadłość’, ‘majątek’
oskoma, oskomina – ‘chęć, ‘ślina, 

ślinka cieknąca na co’
osobliwym – ‘szczególny’
ostatnie –‘ostatecznie’
otchłań –tu: ‘zamierzchłe czasy’
owo – ‘oto’
owszem – ‘ale’, ‘lecz’

P
pamiętać się – ‘opamiętać się’, ‘od-

zyskać rozsądek’, ‘opanować się, 
‘uspokoić się’, ‘oprzytomnieć’

panię, panięcia, panięta – ‘niedorosły 
pan’, ‘pan-dziecko’‘

panięta – tu: ‘wysoko urodzeni’
padać się – ‘rozpadać się’, ‘zapadać się’
passyja – tu: ?
pawłoka – cienka tkanina 

z jedwabiu lub bawełny, 
szkarłatna lub purpurowa

pewniej – ‘bez wątpienia’
piać – ‘śpiewać’
plemię – ‘ród’, ‘rodzina’, ‘krewni’; 

‘zbiór ludzi’, ‘wszyscy ludzie’; 
‘potomek’; ‘przodek’

płat – materiał tkany z wełny, ‘sukno’
płonny – ‘niepłodny’, ‘nieurodzajny’, 

‘jałowy’
płono – ‘bezowocnie’, ‘daremnie’
płużyć (komu, czemu) – ‘służyć’, 

‘być użytecznym’; ‘lubować się’
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pochyba, bez pochyby – ‘wątpienie; 
‘chybienie’; ‘bez wątpienia’

poczcić – ‘zaszczycić (kogo czym)’, 
‘uhonorować’, ‘uszanować’

poczesny – ‘godny czci’
poczytać (do czego) – ‘zaliczyć 

(do czego)’
podciwie – ‘ze czcią’
podle – ‘obok’
pokłady – ‘dary ofiarowane’, ‘skarby’, 

‘odłożone pieniądze’
pokoj – ‘miejsce zamieszkania’
poniewoli – ‘wbrew woli’, ‘z musu’
popadać się – ‘zapaść się’
poranu – ‘z rana’, ‘od rana’; ‘przed 

południem’
porzeczny – ‘nadrzeczny’, 

‘nadbrzeżny’
pospolity – ‘powszechny’
pospołu – ‘razem’, ‘wspólnie’
poślakować – ‘iść po śladach’
pował zob. na pował
pozorny – ‘okazały’, ‘świetny’, 

‘rzucający się w oczy’
praca zob. z pracą
prawie – ‘całkiem’, ‘ze wszystkim’; 

‘prawdziwie’, ‘należycie’
przebaczyć – ‘przeglądnąć z uwagą’; 

‘rozważyć’

przebóg//prze Bog – wykrzyknik
przecz – ‘przez co’, ‘dlaczego’, ‘czemu’
przejma zob. na przejmy
przelewać – o metalu: ‘przetapiać 

w celu oczyszczenia’
przejrzenie – ‘przeznaczenie’
przejźrany//przejźrzany – ‘przezna-

czony’
przez – ‘bez’
przęśliczka – zdrobnienie od przęśli-

ca, ‘kądziel’, ‘kołowrotek’, ‘wrze-
ciono’przyczynić się (do kogoś) 
– ‘zanieść prośby’, prosić za kimś 
do kogoś’

przymuskać się – ‘przygładzić’, 
‘przygłaskać’, ‘stroić się’

przypiewać – ‘przyśpiewywać’, 
‘śpiewać przy czym’

przyrodzenie – ‘natura’, ‘przyroda’
przyśpieć – ‘spiesznie przybyć’, 

‘spieszyć się, by stanąć’; 
‘dokonać; ‘osiągnąć’

puchać – ‘dmuchać’, ‘chuchać’
pukać się – ‘pękać’, ‘rozpadać się’
purgować się – ‘oczyścić się’, 

‘przeczyścić ciało’
puszcza – ‘pustynia’, ‘puste miejsce’

R
rano – ‘wcześnie’
raz zob. co raz
razem – ‘wraz’, ‘jednym razem’, 

‘jednego czasu’

rodzajny – ‘płodny’, ‘owocujący’
rotuła – ‘kolęda bożonarodzeniowa’
rownianka – ‘wiązka, bukiet 

kwiatów’



Kancyjonał pieśni nabożnych

436

rozigrać się – ‘ rozbawić się’, 
‘rozswawolić się’

rozsieść się – ‘rozstąpić się’, 
‘rozsadzić się’, ‘rozpęknąć się’

rzecz – ‘mowa’, ‘słowa wypowie-
dziane’

S
sam – ‘tu’
samotrzecia – ‘będąca w towarzystwie 

dwu osób’, ‘jedna z trzech’
schadzka – ‘zgromadzenie się’; 

miejsce zgromadzenia’
schowanie – ‘schowek’
sek – ‘słodkie wino’
sendyk//syndyk – ‘prokurator’
siła – ‘wiele’, ‘dużo’
sklep – ‘sklepienie’
skować – ‘skuć’, ‘zakuć’
skusić – ‘ugryźć, odgryźć kęs’; ‘zjeść 

kęsami’
skuszony – ‘zjedzony kęsami’
snać//snadź – ‘może’, ‘zapewne’, 

‘podobno’; widocznie’; ‘przecież’
snadnie – ‘łatwo’‘
snadny – ‘łatwy’
snadź zob. snać
sobota (święta) – ‘odpoczynek po pra-

cy’ (nawiązanie do znaczenia  
hebrajskiego wyrazu szabat)

spełnić (kielich) – ‘wypić do dna’
spełny – ‘cały, do pełna nalany 

(kielich)’
społecznie, społem – ‘wspólnie’, 

‘razem’
sporzyć – ‘przysparzać’

sprosny – ‘sprośny’, ‘prostacki’, ‘nie-
obyczajny’, ‘okropny’, ‘straszny’

sromieźliwy – ‘wstydliwy’
stalisty – ‘jak stal twardy, ostry’stały 

– o człowieku: ‘nie wahający się’, 
‘zdeterminowany’, ‘konsekwent-
ny’stanąć (komu za co) – ‘zastąpić 
komu co’, ‘powetować komu co’

starosta – w średniowieczu: 
‘przełożony’, ‘zwierzchnik’

statecznie – ‘poważnie’, ‘rozważnie’
statek – ‘stateczność’, ‘porządne 

zachowanie’, ‘powaga’, ‘rozwaga’
stawać, stać – ‘istnieć’; ‘wystarczać’
stwierdzony – ‘utwardzony’, ‘uczynio-

ny twardym’
symfonia – gatunek kolędy
syndon – ‘płótno’, ‘materiał z najbiel-

szej przędzy’
szafarz – ‘włodarz’, ‘zarządca 

gospodarstwem’
szałamaja – muzyczny instrument 

dęty złożony z piszczałek
szczudłek, szczudłki – ‘szczutek’, 

‘pstryczek w nos’
szedziwy – ‘stary’, ‘sędziwy’; 

‘pokryty szadzią’
szmat – ‘kawałek’
szpiklerz – ‘spichlerz’
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Ś
świetnica – ‘świetlica’, ‘izba’, ‘pokój 

gościnny’
świetny – ‘błyszczący’, ‘świecący’, 

‘jasny’

T
taras – ‘więzienie’
tedy – ‘więc’
termin – ‘złe położenie’; ‘zły raz’; 

‘koniec’ 
toczyć – ‘lać’, ‘wylewać’

trawić – ‘niszczyć, marnotrawić’
troj – ‘trojaki’
truna – ‘trumna’
tuteczny – ‘tutejszy’; ‘tu’, ‘tutaj’, 

‘w tym miejscu’

U
uchlastany – ‘obity gałęziami 

w trakcie przedzierania się przez 
gąszcz krzaków’

ucieszny – ‘radosny’
uiścić – tu: ‘odwdzięczyć się’; 

‘zobowiązać się’’
ukochanie – ‘przyjemność’, 

‘upodobanie’
umorzyć – ‘doprowadzić do śmierci’
unarzać – ‘przytapiać’, ‘topić’

uskromić – ‘pomniejszyć’, ‘uczynić 
skromniejszym’, ‘uśmierzyć’, 
‘uspokoić’

ustawnie – ‘ustawicznie’, 
nieustannie’

uszargać – ‘ubrudzić się błotem’
uszlachcić – ‘uszlachetnić’
uwarować – ‘ustrzec’
uważać (kogoś, coś) – ‘rozważać ze 

czcią, szacunkiem’; ‘szanować’

W
wały – ‘fale’
war („war piwa wypiła”) – ‘ilość 

piwa uwarzonego w czasie 
jednego warzenia’

warować się – ‘strzec się’, 
‘wystrzegać się’

wczas – ‘spokój’, ‘odpoczynek’
wetować – ‘nagradzać’

wety – ‘dary’
wianek (święty) – ‘różaniec’, 

‘modlitwa’
wiek zob. od wieku 
wiec – ‘rada’
wiernie – ‘prawdziwie’
własny – ‘właściwy’, ‘odpowiedni’; 

‘prawdziwy’
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wskok, wskokiem – ‘szybko’
wszeteczny – ‘nierządny cieleśnie’; 

‘wścibski’
wściągać – ‘powstrzymywać’, 

‘hamować’
wtory – ‘drugi’
wyboczyć – ‘przejść’, ‘ominąć 

bokiem’

wyborny – ‘wybrany’
wyniść – ‘wyjść’
wywijanki – ‘pląsy w tańcu’
wziątek – ‘dar’
wżdy – ‘jednak’, ‘przecież’; ‘ciągle’, 

‘zawsze’

Z
za zob. aza
zabawa – ‘praca’, ‘robota’, 

‘zajęcie’; ‘obcowanie’; ‘zwłoka’, 
‘zatrzymanie się’

zaczym//zaczem – ‘następnie’, 
‘potem’; ‘przeto’, ‘więc’

zakon – ‘prawo’, ‘prawo 
religijne’, ‘prawo Boskie’; 
‘prawo żydowskie w Starym 
Testamencie’; ‘nakazy religijne’; 
‘reguła zakonna’; ‘zakon’

zakusić – ‘zakąsić’, ‘pokosztować’
zali zob. aza 
zamierzchnienie – ‘zapadający 

mrok’, ‘zapadnięcie zmierzchu’
zapamiętać – ‘zapomnieć’
zaranny – ‘ranny’, ‘wczesny’
zarazem – ‘zaraz’, ‘natychmiast’, 

‘od razu’, ‘na raz’
zasię – ‘zaś’, ‘znów’
zasromać – ‘zasmucić’; ‘zawstydzić’
zastępca – ‘wstawiający się za kim’
zaś – ‘więc’, ‘zatem’
zawierne – ‘prawdziwie’, ‘zaiste’, 

‘zaprawdę’

zawołany – ‘sławny’, ‘głośny’
zawżdy – ‘zawsze’, ‘tylko’
zaż zob. aza
zażyć – ‘użyć’
zażyć czego – ‘doznać’, ‘poznać’, 

‘doświadczyć’
zbożny – ‘pobożny’
zbór – ‘kościół’; ‘synagoga’; ‘zbiór 

wiernych’
zbraniać – ‘skutecznie bronić’
zbytkować – ‘dokazywać’; 

‘wydziwiać’; ‘pastwić się’
zdejmować – ‘ogarniać’; ‘przenikać’
zdobywać się – ‘wydobywać się’, 

‘wydostawać się’
zdrada – ‘pokusa’
zebranie – ‘majątek ruchomy’, 

‘rzeczy zebrane’
zgorzeć – ‘spalić się’
zjadły – ‘zawzięty’, ‘zażarty’, ‘zajadły’
znać – ‘widać’
znucić – ‘spuścić z tonu’, ‘ustąpić’, 

‘ulec’
zobopólny – ‘wzajemny’
zorze – ‘jasność’, ‘światłość’
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z pracą – ‘z trudem’
zsiadły – ‘zakrzepły’
zstać, zstanąć – ‘wydarzyć się’, ‘ (za)

istnieć’

zwolennik – ‘uczeń’, ‘wyznawca’
zyścić//ziścić – ‘zapewnić’, ‘zaręczyć’

Ż
żałosny – ‘godny żalu’, ‘żałowania’
żołna//żułna – ptak z rodziny srok
żołtarz – ‘psałterz’
żuć o kim, o czym – ‘źle mówić’

żywić, żywię, żywiesz – ‘żyć, żyję, 
żyjesz’

żywot – ‘brzuch’
żywotni – ‘brzuszny’, ‘żołądkowy’

Opracował: Jan Godyń
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Źródła

Skróty:

AH – Analecta hymnica medii aevi, hrsg. von G. M. Dreves, C. Blume, 
H. Bannister, Bd. I–LV, Leipzig 1886–1922.

Arch. Archidiec. Warsz. 1 – Archiwum Archidiecezji Warszawskiej w War-
szawie: Cantionale Missarum Hymnorum Et Variorum Cantionum. Totus 
Anni Pro usu Archiconfraternitatis Literatorum Sub Titulo Immaculatae 
Conceptionis Beatissimae Mariae Virginis In Insigni [...] Collegiata Varsa-
viensi S. Ioannis Baptistae erectae Per Hon […] tum Joannem A […] Szen-
hoff Viginti Virum Civitatis Antiquae Varsaviae Praedictae Archiconfrater-
nitatis Thesaurarium Confectum Anno Domini 1723.

Arch. Archidiec. Warsz. 2 – Archiwum Archidiecezji Warszawskiej w War-
szawie: Cornu Copiae seu Varietes Copiosa Missarum, Cantionum Catho-
licarum, reformatarum et ex Polonicis Latinarum, ex Latinis Polonicarum 
factarum, nonnumlarumque nouiter auctarum, et compositarum ad usum 
communem Confraternitatis Literaturom sub Titulo Immaculatae Con-
ceptionis B[eatae] V[irginis] M[ariae] In Ecclesiae Collegiatae Varsauiensis 
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militantis per totum Annom conformatarum Ter Sanctae Virgini, Ter ma-
ximae Deiparae Caeli Terrarumque Imperatrici semper per Augustissimae, 
Inserorum Domitrici semper Invicitissimae, Iris divisi humanique Arbitrae 
Ac Vindici, belli pacisquefaederum. Sequestrae, Dei Patris Filiae, Dei Fi-
lij Matri, Dei Spiritus Sancti Sponsae Mariae Reginae Pacis potentissimae 
Sacra. Studio et opera manus propriae Generosi Stanislai Thomae Baczyń-
ski Sacrae Regiae Maiestatis Secretarij, eiusdem Confraternitatis Promotoris 
humillimi, Conscripta. Anno Domini MDClXVIII.

Arch. Archidiec. Warsz. 4 – Archiwum Archidiecezji Warszawskiej w War-
szawie: Liber Missarum de B[eata] V[irgine] Maria, totius anni, devotioni 
inserviens confraternitati fratrum spectabilium ac Famatorum D[ominum] 
D[ominorum] civium Warsaviensium, Fideliter et Devote quotidie in ea-
dem Congregatione Literatorum Beatissimae Virginis Mariae famulantium. 
Scriptus Anno Domini MDCXXXV.

Arch. Archidiec. Warsz. 5 – Archiwum Archidiecezji Warszawskiej w Warsza-
wie: Nayiasnieyszey Słońca niestworzonego, Boga Człowieka Jezusa Chry-
stusa Matce Niezwyciężoney piekła i grzechu potencyą Imperatorze y Mo-
narchini Nieba y Ziemi przed wieki predistynowaney serc prawowiernych 
iednostaynym głosem ex voto. Obraney i ukoronowaney Krolowy Wszyst-
kich Królestw mianowicie z iey własney rewelacyi Polskiey Regnantce Nad, 
na Maiestaty Monarchow przeniesioney i wyniesioney Naypokornieyszey, 
nayposłusznieyszey Służebnicy Panskiey Łaski Bożey y pochwał z ust Oycow 
Swiętych i Doktorow w siebie wielkiemi wpływaiących rzekami Oceanowi 
Swiata dla grzechowego podkopu ku ruinie nachylonego Gruntownemu Fi-
larowi Serc ludzkich iaką umartwionych nie pomyslnoscią Generalney Kon-
solatorce Ziemi Nieba grzechem urażonego Mocno Dzielney Gwarantce Nad 
Słonce krzystały Lilie sniegi Czystszey w Macierzynstwie Pannie Przywile-
iem łaski Boskiey prezerwuiącey w poczęciu samym. Niepokalaney Dziewi-
ce Wszystkich nas zyiących i umieraiących. Ostatniey Nadziei Łask Boskich 
prowidencyi, cudow z Skarbow z Nieba exportowaney Arcy Hoyney Podskar-
binie Wszystkich Tytułów Prerogatyw, y Hyperdulicznego Honoru Arcygod-
ney Kreaturze! Całey Troycy Nayswiętszy przed wieki zaczęty przy w Ciele-
niu dokonczony! Kancjonał z ok. 1750. 
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Artomiusz – Artomiusz Piotr, Cancyonał to iest Pieśni Krześciańskie, ku chwale 
Boga w Troycy iedynego i pociesze wiernych iego, porządkiem nie tylko słusz-
nym ale z pilnością wielką, nad pierwsze wydania nie bez korrektury znacz-
ney wypuszczone z przydaniem piosneczek pewnych i psalmów niektórych, 
więc i modlitew niemało, Andreas Cotenius, Toruń 1596.

Bartoszewski – Parthenomelika albo Pienia nabożne o Pannie Naświętszey, któ-
re Poważny Senat miasta Wileńskiego spólnym a porządnym Obywatelów 
swoich y inney Młodzi nabożeństwem y kosztownym apparatem czasu po-
żądanego Adwentu Pańskiego na Roraciech przystojnie co Rok odprawuje. 
Niektóre poprawione, niektóre z łacińskiego na polskie przełożone, niektóre 
nowo teraz złożone. Na cześć y chwałę Wcielenia Pańskiego y na uwielbie-
nie Bogarodzicy przez Walentego Bartoszewskiego, Wilno 1613.

Bibl. Oss. Wr. – [Tropi de resurrectione Domini]; facsimile 2 stron zaginione-
go tomu graduału tynieckiego z przeł. XV i XVI w., sygn. IV 1482. Tekst.

Bibl. PAN Krak. – Biblioteka PAN w Krakowie: Pieśń Zdrowa bucz, Maria, 
niebieska lilia na 4 głosy, rkps z XVI w., sygn. 1689, z nutami.

Bibl. Sem. Sand. – Biblioteka Seminarium Duchownego w Sandomierzu: 
Graduale z 1475, sygn. Ms. 174.

Bobowski – M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów 
do końca XVI wieku, Kraków 1893.

Brzeżański – Owczarnia w dzikim polu część jej pierwsza ze trzynastu. Posiłek 
jako najprędszy owieczkom Chrystusowym, zgłodniałym i zemdlonym wzru-
szeniem owczarni Pańskiej przez lata teraźniejsze znędznionym i rozproszo-
nym. To jest Katechizm Polski z przyczyn w informacji wyrażonych pieśniami 
wydany przez X. Stanisława z Brzezanki  Brzeżańskiego. Z dozwole-
niem starszych. W Drukarni Kollegium Lwowskiego Societatis Jesu, Roku 
Pańskiego 1717.

Frakty – Frakty na pozytyw K. L. Klimeckiej MC. Doroszowskiej z XVIII 
w., Bibl. Klarysek w Starym Sączu.



Kancyjonał pieśni nabożnych

444

Jag1 – Pieśni katolickie nowo reformowane i z polskich na łacińskie, a z łaciń-
skich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. Opera Stanislaus 
Serafinus Jagodyński, Kraków [1638].

Jag2 – Pieśni katolickie nowo reformowane i z polskich na łacińskie, a z łaciń-
skich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. Opera Stanislaus 
Serafinus Jagodyński, Kraków 1695.

KaPN – Kancyonał albo pieśni nabożne. Według obrządku Kościoła S. Katoli-
ckiego Na uroczystości całego roku. Z przydatkiem wielu nowych o różnych 
Świętych Pańskich Nowo wydane. Z pozwoleniem starszych w Krakowie 
w Drukarni Akademickiej. R. P. 1800.

Karm. Krak. Wes. 4 – Karmelitanki krakowskie (ul. Wesoła): [Kancjonał], 
rkps z przeł. XVII i XVIII w., sygn. 205.

Karm. Krak. Wes. 17 – Karmelitanki krakowskie (ul. Wesoła): Refleksje o Mi-
łosierdziu Boskim od iednei Damy pokutującej po francusku napisane a przez 
pewnego kapłana na polski język podczas sejmu w Warszawie w 1683 r. prze-
tłumaczone. cz. II: Piosneczki na Boże Narodzenie, rkps z przeł. XVII 
i XVIII w., sygn. 159.

Karm. Krak. Wes. 19 – Karmelitanki krakowskie (ul. Wesoła): Verbum divi-
num ex Syllabis Labilis Naturae Compositum conconantibus Affecti Vocalis 
Canticis Proclamatum Ad voces humanos Angelicae Schola classicum, rkps 
z XVIII w.

Karm. Krak. Wes. 21 – Zabawa wesołonabożna przi którei wzbijają się w górę 
Serca prziszłym obywatelom nieba, rkps z XVIII w.

Klon. – Szczeble do nieba czyli zbiór pieśni z melodyjami w Kościele rzymsko-ka-
tolickim od najdawniejszych czasów używanych, uskuteczniony przez Teofila 
Klonowskiego nauczyciela przy Król. katol. naucz. Seminaryum w Pozna-
niu. t. I i II, nakładem i czcionkami Ludwika Merzbacha, Poznań 1867.
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KP – Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI, teksty z rękopisów i starych 
druków przygotowali S. Nieznanowski, J. Nowak-Dłużewski. J. Nowak-
-Dłużewski – oprac. histor.-liter.; S. Nieznanowski – zebranie i układ 
materiału; M. Karplukówna – oprac. językowe tekstów pol., wstęp, wa-
rianty, słownik; H. Kowalewicz – identyfikacja tekstów łac., wersyfikacja 
paleograficzna, wstęp; D. Turkowska – oprac. tekstów i wariantów łac.; 
K. Wilkowska-Chomińska – oprac. muz., wstęp, komentarze; J. Niziń-
ski – grafika nutowa; Z. Rozanov – oprac. ikonograficzne, wstęp, dobór 
i opis ilustracji; A. Borecki – oprac. graficzne; t. I–II, Warszawa 1966.

LRPŚ – A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. I–III, 
Warszawa 1902–1904.

LU – Liber Usualis Missae et Offici pro dominicis et festis cum cantu gregoria-
no, Paris–Tornaci–Romae–Neo Eboraci 1957.

Miod. – Śpiewnik Kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele kato-
lickim używane a dla wygody kościołów parafialnych przez X. M. M. Mio-
duszewskiego Zgrom. XX. Miss. Zebrane, Kraków, w Drukarni S. Giesz-
kowskiego, 1838. Jest to śpiewnik z 3 dodatkami wydrukowanymi: 1841, 
1843, 1850. [1838]

MPH – Monumenta Poloniae historica, Warszawa.

Opeć – Opeć Baltazar, Żywot Pana Jezu Krysta, Kraków 1522.

PA – Pieśni adwentowe: Pieśni adwentowe, które są wybrane z niektórych pieśni 
roratnych. Roku Pańskiego 1627 [b.m. druku], Bibl. im. Zielińskich w Pło-
cku, sygn. XVII 86 adl.

PF – „Prace Filologiczne“, Warszawa.

POM – Pieśni o Męce (Pieśni o Męce i Zmartwychwstaniu Pana Jezusowym), 
brak karty tytułowej, b.m. i r.w., wg Estreichera z 1626, Bibl. im. Zieliń-
skich w Płocku, sygn. XVII 88 adl.
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PP – W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie, t. I–III, Warszawa 1852.

PPA – S. Garnczarski, Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, 
t. I, Tarnów 2014.

PPK – M. Bobowski: Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów 
do końca XVI w., Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filolo-
gicznego, t. XIX, Kraków 1893.

Ppost – Pieśni postne starożytne człowiekowi krześcijańskiemu należące, które 
w Wielki Post śpiewane bywają dla rozmyślania Męki Pańskiej z przyczynie-
niem piosnek wyrobione, Raków ok. 1607–1618, wyd. fototypiczne, wstęp 
M. Korolko, Warszawa 1978.

PPP – Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI, red. J. Nowak-Dłużew-
ski, t.1 Teksty i komentarze, t. 2 Opracowanie muzyczne. Podobizny foto-
typiczne tekstów średniowiecznych i warianty językowe, Warszawa 1977.

PPW – Polska pieśń wielogłosowa XVI i początku XVII wieku. Nuty i komen-
tarze, zebrał i przygotował do druku P. Poźniak, transkrypcja i oprac. 
tekstów staropol. W. Walecki, Kraków 2004 (Monumenta Musicae in 
Polonia, seria B, Collectanea Musicae Artis).

PPWielkanoc – Polskie pieśni wielkanocne. Średniowiecze i wiek XVI, red. 
J. Nowak-Dłużewskit. 1 Teksty i komentarze, t. 2 Opracowanie muzycz-
ne. Podobizny fototypiczne tekstów średniowiecznych i warianty języ-
kowe, Warszawa 1977

PZ – Pieśni Zwyczajne chwalebnemu Narodzenia Pańskiego świętu przyzwoite, 
Roku pańskiego 1626,  b.m.w.

R1 – PP. Benedyktynki Staniąteckie: Cancional Pÿosnek rozmaitych a naboż-
nych napisany roku pansk[iego] 1586, sygn. St. A.

R2 – PP. Benedyktynki Staniąteckie: rkps kancjonału bez tytułu spisany 
w 1586, sygn. St. 1.
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R3 – PP. Benedyktynki Staniąteckie: rkps kancjonału z nutami (bas) z ok. 
1700, sygn. St. 3.

R4 – PP. Benedyktynki Staniąteckie: Cantionale Venerabilis Virginis Helisa-
bethae Char. Latośinśka Sanctimonialis D. Benedicti Patriarchae Monacho-
rum et Monialium occidentalis Ecclesiae in Moni[alium] Conventu Stanią-
tecensi professae cum licentia Suae Venerabilis Abbatissae et cum scitu suorum 
Superiorum usum huius [libri] habentis Laudes Deo et Beatissimae Virgini 
Mariae [in choro] decantantis Sanctorumque omnium patrocinio sese dican-
tis. Anno Dni 1637 in mense Augusto die 2da, sygn. St. 2.

R5 – PP. Benedyktynki Staniąteckie: Cantionale variarum cantilenarum devo-
tarum praecipue ad usum inservientium sacratissimo Ordini Staniątecensi 
sacratissimi Patris patriarchae Benedicti religiosae virgini Justinae Scholasti-
cae Srebnicka eiusdem Instituti et Ordinis necnon benefactrici: a me indig-
nissimo servo et pro tunc actu organario Casimiro Boczkowski dedicatum 
descriptumque summae reverentiae et submissionis ergo Anno Domini 1707, 
diebus mensis Octobris,rsygn. St. F.

R6 – PP. Benedyktynki Staniąteckie: [Kancjonał] z nutami z poł. XVII w., 
sygn. St. B.

R7 – PP. Benedyktynki Staniąteckie: [Kancjonał] z nutami z XVII w., sygn. 
St. D.

Seklucjan – Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe, których chrześcijani (tak 
w kościele jako i doma) używać mają. Teraz wydane przez Jana Seklucjana, 
Królewiec Pruski, Jan Daubmann 1559.

ŚBG – B. Chlebowski, Śpiewnik Bartłomieja Groickiego, w: Z wieku Miko-
łaja Reja, Warszawa 1905.

ŚPRP1 – A. Brückner, Średniowieczna pieśń religijna polska, Kraków 1923.

ŚPRP2 – Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, wyd. 2 
zmienione, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.
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TH – Thesaurus hymnologicus, hrsg. H. A. Daniel, New York 1973.

Wackernagel – Ph.Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit 
bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts, Hildesheim 1964.

Opracował: ks. Stanisław Garnczarski
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Komentarz

Przy badaniu zawartości zbioru Kancyjonał pieśni nabożnych, wydanego 
w 1721 roku w Krakowie, w drukarni Jakuba Matyjaszkiewicza, cenną rzeczą 
jest ukazanie albo źródeł zawartych tu pieśni, albo zbiorów wydanych nieco 
wcześniej, a nie będących wprost dla niego źródłem. W ten sposób zosta-
nie zaprezentowany kontekst źródłowy repertuaru zawartego w zbiorze. Ten 
sposób prezentacji pozwoli wskazać śpiewy bardziej powszechne, dostępne 
w wielu zbiorach: śpiewnikach, kancjonałach, zarówno rękopiśmiennych, jak 
i drukowanych, oraz pieśni, których nie spotykamy w innych zbiorach lub 
tylko w niewielu. Całość zostanie ukazana w porządku alfabetycznym. Po-
trzebne jest tutaj wyjaśnienie. Często polskie pieśni są tłumaczeniami śpie-
wów łacińskich, dlatego obok tytułu polskiego umieszczony zostanie w na-
wiasie tytuł łaciński. Czasem redaktor zamieścił tylko śpiew łaciński, bez 
polskiego. Przy tytule zostaną wstawione numery stron z oryginalnego zbioru.

 1. A wczoraj z wieczora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 132
Tekst w Symfoniach anielskich (1630)

 2. Ach, biada, biada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 103
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 3. Ach, zła Ewa narobiła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 99

 4. Adam Primus hic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 127

 5. Anioł pasterzom (Angelus Pastoribus)  . . . . . . . . . . . . . .  1 71
Rękopisy: rkps Biblioteki Kórnickiej (sygn. 44), k. 94v–96; Rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 1, s. 67; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 106; Karm. Krak. 
Wes 4; Karm. Krak. Wes 17.

Druki: Jag1, Jag2, s. 24; PZ; KaPN.
Przedruk: Bobowski, s. 309–310.
Wersja tekstowa Jagodyńskiego różni się nieco od wersji rkps. kórnickiego.

 6. Anioł się przed pasterzami zjawił (Angelus ad pastores ait)  . . .  1 77
Łaciński tekst jest najprawdopodobniej wariantem (dosyć bliskim) śred-

niowiecznej antyfony Angelus Domini ad pastores, używanej w oficjum brewiar-
zowym na Boże Narodzenie (wyd. Kajoni Cantionale catholicum, w zbiorze 
rotuł) (por. KP, t. I, s. 240).

Angelus ad pastorem ait – 3 antyfona w Laudesach na Boże Narodzenie 
(por. lu, s. 397).

Rękopisy: Rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 108.
Druki: Jag1, Jag2, s. 26.

 7. Apprehendit ergo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 221

 8. Archanyoł Boży Gabryel (Gabriel Dei legatus)   . . . . . . . . .  1 37
Rękopisy: Rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 64.
Druki: Jag1, Jag2, s. 16.  

 9. Bądź pozdrowiona   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 383

 10. Będę cię wielbił  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 294

 11. Będę ja zawsze wielbił  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 299
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 12. Boga Rodzica (Dei Gentrix o pia)   . . . . . . . . . . . . . . . 1 467
„Najbardziej znana pieśń religijna polskiego średniowiecza, o której Jan 

Długosz pisze jako o hymnie państwowym («carmen patrium») rozbrzmiewają-
cym na polach Grunwaldu, dzięki czemu tekst Bogurodzicy wszedł w XVI w. 
do statutów: koronnego z roku 1506 i litewskiego. 

Według opinii ostatniego badacza utworu, Jerzego Woronczaka, dwie 
pierwsze zwrotki pieśni to dwa tropy do Kyrie eleison, w spolonizowanej 
«kierlesz». Utwór powstał u schyłku XIII lub w początku XIV w.

W redakcji najdawniejszej pieśń ma formę dwuzwrotkową, a najstarszy 
przekaz zachował się w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 1619, na kar-
cie przyklejonej do wewnętrznej strony okładki do łacińskich kazań pisanych 
przez Macieja z Grochowa, wikariusza w Kcyni w 1407 r. 

Krytyczne wydanie i opracowanie zabytku ze stanowiska historyczno-lite-
rackiego, językoznawczego i muzykologicznego: Bogurodzica, opr. J. Woron-
czak, E. Ostrowska, H. Feicht, Wrocław 1962.

Od I poł. XV w. utwór rozrasta się przez doczepienie nowych zwrotek. 
Dowodzi tego drugi z rzędu zachowany przekaz pieśni, znajdujący się w rę-
kopisie Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 408, k. 87v, zawierającym Decisiones 
rote Wilhelmi Horborg, zapisanym w 1408 r. 

W rozszerzonej wersji Bogurodzicy wyróżnia się, począwszy od Aleksandra 
Brücknera, tzw. pieśń wielkanocną (w. 12–34) i tzw. pieśń pasyjną (w. 35–48)” 
(por. ŚPRP2, s.  3–7).

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 1 (łac.) z nutami, s. 3 z nu-
tami.

Druki: Bartoszewski, k. 23–27 (brak numeracji – numeracja własna) 
Pieśń X; Jag1, Jag2, s. 109.

Wersja polska Jagodyńskiego po pierwszej części kierleszowej ma nieco 
inny tekst, dopiero w dalszej części są wersy o zmartwychwstaniu.

 13. Bogu ufaj, duszo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 310

 14. Boże, czemuś mię  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 285

 15. Boże litościwy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 311
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 16. Boże łaskawy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 506

 17. Boże w miłosierdziu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 307

 18. Boże wieczny (Deus vive)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 3
Pieśń adwentowa. 
Rękopisy: rkps R2 z nutami; R4; R3; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, 

s. 28; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 57 (łac.), s. 54 z nutami; rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 5, s. 29.

Druki: Bartoszewski, k. 41 (brak numeracji – numeracja własna), pieśń 
XXV; Jag1, Jag2, s. 1; KaPN.

 19. Broń mię, mój Panie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 358

 20. Catherinae Virginis (Katarzyny panienki chwały) . . . . . . . . 1 372
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 340; rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 2, s. 340; Rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 363 z nutami.
Druki: Jag1, Jag2, s. 140.

 21. Chorągiew Króla wiecznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 224
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 277.

 22. Christus P. Zmartwychwstał (Chrystus resurrexit)  . . . . . . . .  1 253
Christus P. Zmartwychwstał – pieśń wielkanocna z XVI w. 
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 183.
Druki: Jag1, Jag2, s. 81.
Przekazy: Miod., Klon.

 23. Chwalcie Pana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 365

 24. Chwalmy Boga wszechmocnego (Laudemus Deum potentem)   . .  1 41
Chwalmy Boga wszechmocnego – pieśń maryjna.
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 292; Rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 2, s. 230, Rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 307 z nutami.
Druki: Jag1, Jag2, s. 116.
Przekaz: Miod.
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 25. Chwalmy Boga z wysokości (Laudemus Deum potentem)   .  .  .  . 1 446
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 292; rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 2, s. 230; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 307 z nutami.
Druki: Jag1, Jag2, s. 137.

 26. Chwała tobie Chryste (Laus tibi Christe qui)  . . . . . . . . . . 1 239

 27. Ciebie my, wieczny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 321

 28. Ciebie, o Boże niezmierzony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 347

 29. Cny wirydarzu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 460

 30. Contere Domine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370

 31. Czasu gniewu i czasu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 278

 32. Czem, czem, czem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 137

 33. Czemu me oko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 206

 34. Daj nam Chryste wspomożenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 194
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 188; rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 4, s. 186; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 195.

 35. Do ciebie, Panie, pokornie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 270
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 287; rkps Archidiec. Warsz. 5, 

s. 296.

 36. Dnia tego świętego (Surrexit Dominus valete luctus)   .  .  .  .  .  . 1 252
Kancjonał staniątecki 1586, k. 40v–41, z nutami – Dnia tego świętego 

wielkanocnego (por. PPWielkanoc, t. I, s. 277).
Andreae Cricii Carmina, ed. Casimirus Morawski, Cracovia 1888, s. 10 

(por. PPWielkanoc, t. I, s. 293).
Stanisław Grochowski, Hymny, prozy i kantyka kościelne, Kraków 1599, 

k. 5 9–59v. Wydanie: Poezje ks. St. Grochowskiego, wyd. K. J. Turowski,  
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Kraków 1859, t. II, s. 101 – Pan powstał, o płaczu (inne tłumaczenie) (por. 
PPWielkanoc, t. I, s. 300).

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 219 (łac.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 2, s. 185. 

Druki: Jag1, Jag2, s. 83.

 37. Dokąd mię chcesz zapomnieć   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 293

 38. Duchu święty Stworzycielu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 258
Pieśń Duchu święty Stworzycielu jest tłumaczeniem hymnu Veni Creator 

Spiritus. Pierwszy raz spotykamy ją w zbiorze Pieśni nabożne na święta uroc-
zyste..., wydanym w Krakowie u Antoniego Wosińskiego w 1627 – z incipitem 
Duchu święty racz przyść k nam, gdzie liczy osiem zwrotek i jest tekstowo 
niemal tożsama z tekstem ze zbiorów: KPN1 (1721); KPN2 (1733) i CPN 
(1769). Zwrotki identyczne to nry: 2, 3, 4, 6, 7, niewielkie zmiany natomiast 
spotykamy w strofach nr 1, 5 i 8.

 39. Duchy prożne śmiertelności   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 363

 40. Dziatki niewinne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 352

 41. Dzieciątko się narodziło wszytek (Puer natus in Bethleem)   .  .  .  1 66
AH I, s. 163–164; pieśń umieszczona w zbiorze rotuł jest nieco dłuższa 

od umieszczonej w: (por. KP, t. I, s. 12)
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 63; rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 2, s. 107; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 71.
Krystus narodzon w Betlehem – parafraza pieśni Puer natus in Bethleem, 

Kancjonał Walentego z Brzozowa, 1569 (por. KP, t. I, s. 187–188).
Puer natus in Bethleem, in Bethleem – Kancjonał Artomiusza, 1587 lub 

1596, k. C4–C5 (por. KP, t. I, s. 20 6–207).
Pan Jezus się nam narodził w mieście Betleem – jest to parafraza śred-

niowiecznej pieśni Puer natus in Bethleem, qui sua nativitate. Rękopisy: R1, 
k. 30v–31, z nutami; R2, k.44v–45, z nutami; R3, k. 33v–34, z nutami; R4, 
k. 42v–43, z nutami (por. KP, t. I, s. 247).

Puer natus in Betleem – w KP „druk według R1, k. 37, z nutami; R2, 
k. 52, z nutami; R3, k. 40v, z nutami; R4, k. 48, z nutami” (por. KP, t. I, 



Komentarz

455

s. 252). Wersja Jagodyńskiego nie zawiera refrenu: Laetamini..., oraz różni 
się w kilku miejscach.

Dzieciątko się narodziło – jest to przekład Puer natus in Bethleem, przed-
rukowany w R3, k. 12v, z nutami; R1, R2 i R4 nie mają tego tłumaczenia 
(por. KP, t. I, s. 254). Wersja tekstu polskiego Jagodyńskiego, podobnie jak 
łacińskiego, nie zawiera refrenu: Weselcie się oraz różni się w kilku miejscach.

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 26.

 42. Dzieciątko się narodziło z czystey (Puer nobis nascitur)   . . . . 1 67–68
Kajoni (Cantionale catholicum, Csik–Somló, 1676), zbiór rotuł.
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 65 (łac.), 66 (pl); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 108; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 73 (łac.), 74 (pl); 
R1, k. 19v (łac.), z nutami – ta wersja jest krótsza od Jagodyńskiego i tylko 
pierwsza zwrotka jest prawie identyczna; R2, k.35v–36 (łac.), z nutami; R3, 
k. 19v–20 (łac.), z nutami; R4, k. 34v–35 (łac.), z nutami.

Dzieciątko się narodziło z czystej dziewice – przekład kolędy Puer nobis 
nascitur... – R1, k. 19v, z nutami; R2, k. 35v–36, z nutami; R3, k. 19v–20, 
z nutami; R4, k. 34v–35, z nutami.

Druki: Jag1, Jag2, s. 27.

 43. Dzień on, dzień gniewu (Dies irae)   . . . . . . . . . . . . . . 1 484
Dies irae – sekwencja w mszach za zmarłych. Autorstwo przypisuje się 

Tomaszowi z Celano (zm. 1260), który prawdopodobnie opracował ją na pod-
stawie rękopisów swego zakonu, np. tropów do Libera me. Być może Dies irae 
skomponował wcześniej żyjący autor, a Tomasz tylko ją przepracował (por. 
Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 321–322).

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 293 (łac.), 294 (pol.).
Druki: Jag1, Jag2, s. 170(2).

 44. Ej, bracia, czy śpicie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 91

 45. Fiant Domine (Racz strzedz moy Panie)   . . . . . . . . . . . . 1 374
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 245.
Druki: Jag1, Jag2, s. 161(3).

 46. Głupia mądrości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 281
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 47. Grates nunc omnes reddamus.  
  Dziękujmy wszyscy Panu Bogu naszemu  . . . . . . . . . . . . 1 160

Grates nunc omnes – R4, k. 112, z nutami.
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 143 (łac.) z nutami.
Dziękujemy wszyscy Panu – rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 143 (pol.) 

z nutami.
Tekst łaciński to Sekwencja na Boże Narodzenie – AH LIII, s. 15–16. 

Była bardzo popularna w średniowieczu. Świadczy o tym fakt, iż każdy przed-
trydencki mszał polski zawiera jej tekst. Używana w liturgii już w pierwszej 
połowie XI w. Znamy pięć jej przekładów lub parafraz w języku polskim: 

Dzięki już wszytcy oddajmy Panu Bogu 
Pierwodruk w Żywocie Pana Jezu Krysta, Jan Haller, Kraków 1522, 

k. 16v–17.
Przedruk: Bobowski, s. 138 (por. KP, t. I, s. 23–24).
(Por. także ŚPRP2, s. 109).
Dziękujmy wszyćcy
A. Brückner, Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej, Kraków 1901, 

s. 226–227.
A. Brückner, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. II, Rozprawy 

Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, t. XXII, [b.r.] s. 109–110 
(datuje tekst na XVI w.)

H. Feicht, Polskie średniowiecze, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, 
t. I: Kultura staropolska, red. Z. Szweykowski, Kraków 1958, s. 49 (określa 
pochodzenie na XV w., jest to luźna, rozszerzona parafraza sekwencji Grates...) 
(por. KP, t. I, s. 21, oraz ŚPRP2, s. 104–105).

Nuż się my wszyscy zgotujmy
Kancjonał Puławski, k. A–A4, z nutami; Siebeneicher 1558; Kancjonał 

Zamoyski, k. 97–100 (przekaz W2); Kancjonał Nieświeski 1563, k. H14v–15 
(przekaz W3); Kancjonał Artomiusza 1587, k. B17–B18, z nutami (pr-
zekaz W4); Kancjonał Sudrowskiego 1600, k. L21v–L22 (przekaz W5); 
Katechizm Wileński 1600, k. B16–B16v z uwagą o melodii: „Na starą 
nótę“ (przekaz W6); Kancjonał Kraińskiego 1603, k. A24v–A25, z nutami 
(przekaz W7) (por. KP, t. I, s. 9 8–99).

Dzięki już teraz wzdawajmy
„Tekst w wielu fragmentach pokrewny «Grates» z Kancjonału Puławskiego 

w sposobie stylizacji pewnych miejsc. 
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Przekaz: Kancjonał Walentego z Brzozowa 1569, s. 31–32 (przekaz W2)” 
(por. KP, t. I, s. 11 4–115).

Dziękujmy wszyscy Panu Bogu
Kancjonał Seklucjana 1559, k. 36v–37, z nutami. Niniejszy tekst jest 

zbliżony najbardziej do Opecia (por. KP, t. I, s. 153).
Druki: Jag1, Jag2, s. 37.

 48. Gwiazdo iasności Panno (Nitida Stella)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 385 (401)
Nitida Stella, alma puella – tekst łaciński – rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, 

s. 135, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 143, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 8, 
s. 141., t. XVII, m. ks. Józef Surzyński.

Druki: Jag1, Jag2, s. 124.

 49. Gwiazdo morza głębokiego (Ave maris mundi Stella)  . . . . . .  1 14
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 26 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 58 (łac.), 50 (pol.) z nutami; rkps Arch. Archidiec. 
Warsz. 5, s. 28 (pol.).

Druki: Bartoszewski, k. 3 1–32 (bez numeracji – numeracja własna), 
pieśń XV, Jag1, Jag2, s. 8

 50. Gwiazdo morza, któraś   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 53
Pieśń powyższa jest tłumaczeniem łacińskiego śpiewu maryjnego Stella 

coeli extirpavit, przeznaczonego na czas zarazy, moru, głodu czy innego niesz-
częścia.

 51. Hej, nam, hej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 105

 52. Hejnał wszyscy zaśpiewaymy (Eia omnes occinamus)   .  .  .  .  .  .   1 2
Pieśń adwentowa, której tekst pochodzi z XVI w. (por. Mioduszewski). 

Swój rodowód ma w tradycji folkloru stróżowskiego, a tekstem dopełnił ją 
Mikołaj Rej. Pierwsza katolicka parafraza pieśni Reja jest autorstwa Stanisława 
Grochowskiego, umieszczona w Hymnach, prozach i canticach kościelnych 
wydanych w 1599 r. (k. 71–72) (por. PPA, s. 29 1–294).

Rękopisy: rkps Karm. Krak. Wes. 4 k. 1.
Druki: Jag1, Jag2, s. 2.
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 53. Hymnizemus iubilemus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 116

 54. Imperatrix Virgo gloriosa (Cesarzowa Krolowa niebieska)  . . . 1 47–48
Łacińska pieśń ułożona w Czechach. 
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 242; 52.
Cesarzowo wszech najświętsza – pieśń polska w rękopiśmiennym dodatku 

do inkunabułu: Praecordiale devotorum, Strasburg 1489, znajdującego się 
w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XV 2. Według pierwszego 
wydawcy zabytku, H. Kowalewicza, dukt pisma i jego cechy graficzne wska-
zują na początek XVI w.

Wydanie: H. Kowalewicz, Pieśń „Cesarzowno wszech najświętsza” i ła-
ciński pierwowzór pieśni „Maryjo, panno szlachetna”, s. 463–474 (por. ŚPRP2, 
s. 176–177).

Druki: Jag1, Jag2, s. 106.

 55. In Monte Oliveti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 223

 56. Jako na puszczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 303

 57. Jest zdrada w świecie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 428

 58. Jeszcze słońce promieni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 402

 59. Jeśli sam Pan domu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 353

 60. Jezu Chryste, Panie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 193
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 187 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 267; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 194.
Druki: Jag1, s.55; Jag2, s. 55.

 61. Jezu mój litościwy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 422

 62. Jezusa słodkie pamiętanie (Jesu dulcis memoria)   .  .  .  .  .  .1 265–266
AH I, s. 114 – tylko pierwszy wers jest taki sam, następne są inne.
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 222.
Druki: Jag1, Jag2, s. 99.
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 63. Już cię żegnam, najmilszy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 209

 64. Już pochwalmy Krola (Collaudemus Chrystum)   .  .  .  .  .  .  .  .  1 68
Pieśń umieszczona w zbiorze rotuł, różni się nieco od wersji umieszczonej 

w: KP, t. I, s. 13.
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 63 (łac.); rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 2, s. 108 (łac. i pol.); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 75 (łac.).
Pochwalmy Krola tego – tłumaczenie Callaudemus Christum. Rękopis: R33, 

k. 92v (Pochwalmy dziś, pochwalmy dziś...), z nutami. (por. KP, t. I, s. 267; 
KP, t. II, s. 363).

Collaudemus Christum – R3, k. 92v (Collaudemus, collaudemus...), z nu-
tami (por. KP, t. I, s. 267; KP, t. II, s. 362).

Inne rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 108.
Druki: Jag1, Jag2, s. 27 (dwa podobne teksty o tym samym incipicie).

 65. Już-eś zginiony, już   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 515

 66. Kazał anioł do Betleem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 135

 67. Każde stworzenie śpiewaj (Cuncta cerata cantent)   .  .  .  .  .  .  . 1 269
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 214 (łac.).
Druki: Jag1, Jag2, s. 91.

 68. Kiedy Król Herod (Rege Herode regnante)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 62
„Szesnastowieczny przekaz tej pieśni z zaginionego kancjonału z r. 1521 

ogłosił Juszyński we wstępie do swego Dykcjonarza poetów polskich. 
Poszerzony tekst przekazał: Kancjonał Artomiusza 1587, k. C13–C14, 

z uwagą o melodii: Nóta jej jako «Puer natus in Bethleem (przekaz W2); 
Kancjonał Artomiusza 1596, k. F2v–F3v, z taką samą uwagą o melodii co wyżej 
(przekaz W3); Katechizm Wileński 1600, k. B17–B18, z nutami (przekaz W4); 
Kancjonał Kraińskiego 1603, k. A23–A24v, z nutami (przekaz W5)” (por. KP, 
t. I, s. 22, oraz ŚPRP2, s. 105–108).

Rękopisy: Rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 117.
Druki: Jag1, Jag2, s. 40.

 69. Kolendujmy przyśpiewujmy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 116
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 70. Krolewno najjaśniejsza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 387

 71. Krolowa polska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 418

 72. Krolu na ziemi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 313

 73. Krzyżu święty nade wszystko (Crux fidelis inter omnes)  . . . . .  1 188
Rękopisy: rkps Biblioteki Kórnickiej nr 44, k. 12 8–130v., rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 1, s. 185 (pl); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 264, rkps 
Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 191 (pol.), Karm. Krak. Wes 4.

Druki: Ppost., k. C3v–D1; POM; KaPN, s. 242. Poprzednie wyda-
nie: Bobowski, s. 312–316. Trzy początkowe strofy są przekładem hymnu 
Crux fidelis inter omnes (divisio hymnu Pange lingua gloriosi). Od zwrotki 
6. widoczne jest wyraźne pokrewieństwo treściowe i formalne z planktem 
świętokrzyskim: Posłuchajcie, bracia miła (por. PPP, t. I, s. 157–160 oraz 
ŚPRP2, s. 142–145).

„Pierwsza i druga strofa pieśni Krzyżu święty i chwalebny mają zapożycze-
nia z ósmej i dziesiątej strofy hymnu Wenancjusza Fortunata Pange lingua 
gloriosi (AH, L, 71–83). Strofy te zaczynają się wierszami: Crux fidelis inter 
omnes oraz Sola digna tu fuisti (PPP, t. I, s. 174).

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 51.

 74. Kto chce Pannie Maryjej służyć (Qui Mariae cupit servire)  . . .  1 29
Pieśń o koronce Panny Maryjej, incipit: Kto chce Pannie Maryjej służyć, 

w: Ppost., k. E3–E4v. Utwór ułożył bł. Ładysław z Gielniowa, o czym in-
formują akta beatyfikacyjne z ok. 1632–1633 Processus vitae et miraculorum 
p(atri) Ladislai de Gielniow, rkps Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Poznaniu (por. Ppost, s. 7).

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 110.

 75. Kto chce służyć Pannie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 17

 76. Kto się w opiekę odda Panu (Qui se tuendum)  . . . . . . . . . 1 329
Pieśń o Opatrzności Bożej. Psalm 90 – Qui habitat in adiutorio Altissimi, 

tekst – Jan Kochanowski, 1579, muzyka XVII lub XVIII w. (Mioduszewski).
Druki: Jag1, Jag2, s. 158(60); KaPN, s. 336.
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 77. Ktoś o tej dobie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 84

 78. Kyrie eleison  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 238
Śpiew w czasie procesji na Niedzielę Kwietną (Palmową).
Druki: Jag1, Jag2, s. 78.

 79. Łaska Nieba gornego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 78

 80. Magdaleno, przypuść   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 464

 81. Mamy przyjaciela (Habemus fautore, Christum)  . . . . . . . .  1 76
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 119.
Mamy przyjaciela – kolęda kościelna, znajduje się w zbiorze Kantyczki 

z nutami, red. J. Kaszycki, Kraków 1911, s. 13 6–138 (dwie wersje melodii). 
Wersja polska Jagodyńskiego posiada trzy zwrotki więcej (dwie po 1 i 2, oraz 
trzecia na końcu)

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 42.

 82. Martine Sancte Pontifex (Marcinie święty biskupie)   .  .  .  .  .  .  1 371
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 338 (łac.).
Druki: Jag1, Jag2, s. 149.

 83. Maryja Magdalena (Maria Magdalena)  . . . . . . . . . . . . 1 462
Pieśń do św. Marii Magdaleny. T: 1 i 2 zwrotka z pocz. XVII w. (Miodu-

szewski) – M. Klonowski.
Druki: Jag1, Jag2, s. 139; KaPN, s. 437.

 84. Mądrość i prawda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 217

 85. Messyas venit huic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 116

 86. Messyjasz przyszedł   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 117

 87. Miałem Jezusa z serca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 487
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 88. Mittit ad Virginem (Posyła do Panny)  . . . . . . . . . . . . .   1 5
Sekwencja maryjna. Łacińska wersja powstała w XII w. w Anglii lub 

Francji z przeznaczeniem na święto Zwiastowania NMP; używano jej również 
do mszy roratniej. Tekst polski z poł. XV w. znajduje się w kodeksie ręko-
piśmiennym Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. 3347, k. 11v. Kodeks 
zawiera miscellanea kościelne pisane przed i po 10 VI 1435.

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 22 (łac.) z nutami, 23 (pol.) 
z nutami, 290 incipit.

Druki: Bartoszewski, k.  9–13 (bez numeracji – numeracja własna). 
Pieśń II–III.

Utwór wydał w pisowni oryginalnej A. Brückner, Drobne zabytki języka 
polskiego XV w. Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, 
t. 25 (1897), s. 209–210 (por. ŚPRP2, s. 145).

Polska wersja Jagodyńskiego różni się od podanej przez M. Korolkę (por. 
ŚPRP2, s. 145).

Archanioła posłał – jest to inny przekład sekwencji Mittit ad Virginem. Tekst 
w rękopiśmiennym graduale maryjnym pisanym przez Jakuba Lubomierskiego 
na przeł. XV i XVI w. (rękopis Muzeum Miejskiego w Cieszynie, k. 172–176). 
Utwór polski wpisany jest po tekście łacińskiego oryginału wśród sekwencji 
adwentowych, zatytułowany: Prosa in vulgari.

Wydanie: J. Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, 
Kraków 1915, s. 547–548 (w pisowni oryginalej) (por. ŚPRP2, s. 181).

Posłał przez anioły – swobodny przekład łacińskiej sekwencji Mittit 
ad Virginem (por. ŚPRP2, s. 14 5–148). 

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 3.

 89. Może teraz być   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 120

 90. Na Boże Narodzenie (In natali Domini)  . . . . . . . . . . . .  1 69
Wackernagel I, s. 202–203; 
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 64 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 105; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 72 (pol.).
Pieśń umieszczona w zbiorze rotuł (por. KP, t. I, s. 9).Gdy się Krystus 

narodził – parafraza In natali Domini. Kancjonał Arto miusza1587 lub 1596, 
k. B3v–B4v, z nutami (por. KP, t. I, s. 197–198).
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Z Bożego narodzenia – dwa teksty pod tym samym tytułem – parafrazy 
In natali Domini. Kancjonał Artomiusza 1587 lub 1596, k. B4v–B5, oraz 
B5–B5v (por. KP, t. I, s. 198–199).

In natali Domini – w KP „druk według R1, k. 94v–95. Przekazy: R2, 
k. 58v–59, z nutami; R3, k. 55v–56, z nutami; R4, k. 53v–54, z nutami” 
(por. KP, t. I, s. 258). Wersja Jagodyńskiego różni się od tej w kilku miejscach.

Bożego narodzenia – jest to skrócona parafraza kolędy In natali Domini. 
W KP „druk według R1 k. 94v–95. Przekazy: R2, k. 58v–59, z nutami; R3, 
k. 55v–56, z nutami; R4, k. 53v–54, z nutami (por. KP, t. I, s. 259).

Z Bożego narodzenia – rozszerzona parafraza łacińskiej kolędy In natali 
Domini. Opeć, k. 14–14v (por. ŚPRP2, s. 121–126).

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 24.

 91. Najświętsza Panno (Beata Virgo, Mater)  . . . . . . . . . . . . 1 390
XVII w. – ks. Józef Surzyński
Druki: Jag1, Jag2, s. 135.

 92. Natus est Salvator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 80

 93. Nie wiem, ach, nie wiem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 499

 94. Niebu by się młode   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 511

 95. Niech monarchowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 478

 96. Niewinność, Panie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 305

 97. Nicolai solemnia (Mikołaia dzień świętego)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 373
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 30 (łac.), 31 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 50 (łac.) z nutami, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, 
s. 30 (łac.), 40 (pol.).

Druki: Jag1, Jag2, s. 149.

 98. Nowa Jutrzenko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 459

 99. Nowa światłości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 502
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 100. Nużeśmy chrześcijanie (Agedum Christiani)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 58
Nuż my dziś, krześcijani – W KP „druk według R1 k. 31v–32, z nutami. 

Przekazy: R2 k. 46v–47, z nutami; R3 k. 35v–36, z nutami; R4 k. 44v–45, 
z nutami” (por. KP, t. I, s. 247). 

Inne rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 61 (pol.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 2, s. 103, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 69 (pol.).

Druki: Jag1, Jag2, s. 21.

 101. O duszo wszelka nabożna (O mens pia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 186
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 184 (pol.): rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 262, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 190 (pol.). 
Druki: Ppost, k. D3v–D4 (por. PPP, t. I, s. 290–291), Jag1, Jag2, s. 48 

KaPN, s. 240.

 102. O Gospodze uwielbiona (O gloriosa Domina)   .  .  .  .  .  .  .  . 1 49–50
Średniowieczny hymn nieznanego autora (mylnie przypisywany Venan-

cjuszowi Fortunatowi, VI w.) O gloriosa Virginum (Domina), wyłączony 
z hymnu Quem terra, pontus aethera. T. Ks. J. Wujek, XVI w., M. XVII w. 
(Mioduszewski).

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 122 (pol.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 2, s. 243, 281 (łac.); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 130 
(pol.).

Druki: Chwalebna i zacna Pani – ta wersja tłumaczenia zawarta jest 
w: S. Grochowski, Rytmy łacińskie dziwnie sztuczne..., Kraków 1606, k. 9; 
Bartoszewski, k. 38–39 (bez numeracji – numeracja własna). Pieśń XXI, 
Jag1, Jag2, s. 107.

 103. O, jak srogo jest rozpięty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 208

 104. O mizerna duszo moja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 490

 105. O najświętsza Lilija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 36
Według R3, k. 64v–65, z nutami (por. KP, t. I, s. 267–268).

 106. O najświętsza Matko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 57
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 107. O naświętsza Matko Boża (Sanctissima Mater Dei)   .  .  .  .  .  .  1 56
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 121 (łac.); rkps Arch. 

Archidiec.Warsz. 2, 243, 281 incipit łac.; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, 
s. 129 (łac.).

Druki: Bartoszewski, k. 39–40 (bez numeracji – numeracja własna). 
Pieśń XXIII; Jag1, Jag2, s. 107; KaPN, s. 52.

 108. O Panie Boże wszechmogący  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 450

 109. O tej dobie leżał  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 109

 110. O Salutaris Hostia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 369
Ostatnia strofa hymnu Verbum supremum prodiens z Jutrzni na uroczystość 

Ciała i Krwi Pańskiej. Za autora uchodzi św. Tomasz z Akwinu (por. Leksykon 
liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 1137). 

 111. Obrońco uciśnionych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 315

 112. Ocknij się, Lechu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 508

 113. Ojcze Boże wszechmogący  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 170

 114. On chytry wąż mową   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 110

 115. Omnium Sanctorum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 371

 116. Orabat autem Iesus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 222

 117. Pan chce krolować  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 343

 118. Pan Chrystus dnia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 261

 119. Pan kroluje, ktory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 346

 120. Pana ja wzywać będę   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 321
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 121. Pana wołam, Pana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 359

 122. Panno nad chory   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 392

 123. Passio Domini nostri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 220

 124. Pasterze paśli swoj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 113

 125. Pastores gregem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 113

 126. Paśli pasterze woły  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 114

 127. Patris sapientia (Mądrość y prawda)  . . . . . . . . . . . . . . 1 216
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 276.
„Najstarsza znana polska pieśń pasyjna. Jest przekładem popularnych 

w późnośredniowiecznej Europie Godzinek o Męce Pańskiej, tzw. Horae 
canonicae Salvatoris, zaczynających się od słów: Patris sapientia veritas divina/ 
Christus Iesus captus est hora matutina”. Pieśń ułożona jest według godzin 
kanonicznych brewiarza (officium divinum) i należy do typu pasyjnej pieśni 
godzinkowej (PPP, t. I, s. 87).

Zachowały się cztery redakcje średniowieczne utworu i cztery z II połowy 
XVI w. (por. PPP, t. I, s. 87–100).

W powszechnie przyjętym tłumaczeniu pieśń ta zaczynała się słowami: 
„Jezus Chrystus, Bóg człowiek, mądrość Oćca swego”. Natomiast informację 
o istnieniu tłumaczenia: „Mądrość y prawda wiecznego Ojca wszechmocnego” 
przekazał Stanisław Grochowski, wskazując na ks. Hieronima Powodowskiego 
jako autora przekładu. Przekład Powodowskiego, różniący się nieznacznie 
od tłumaczenia Grochowskiego, zidentyfikował L. Bernacki (Pierwsza książka 
polska. Studyum bibliograficzne, Lwów 1918, s. 229–231) w Hortulusie oznaczo-
nym przez wydawcę jako 3/4

Powyższa wersja polska tej pieśni jest tożsama z transkrypcją w układzie 
stroficznym z druku Stanisława Grochowskiego: Hymny kościelne, Kraków 
1598, k. 22–22v (por. PPP, t. I, s. 100).

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 74.
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 128. Pendent in cruce (Zawieszon na krzyżu)  . . . . . . . . . . . . 1 242
Druki: Jag1, Jag2, s. 79.

 129. Perło droga cna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 413

 130. Pieśń rożańca świętego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 404

 131. Płacz, płacz, kto żyw   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 199

 132. Płaczże dzisia, duszo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 196
„Średniowieczna pieśń pasyjna, której pełny tekst znany jest z fran-

ciszkańskiego śpiewnika kobiecego, spisanego w 1551 r. – rkps Biblioteki 
Kórnickiej, nr 44, k. 126–128. Skrócona wersja utworu została zapisana 
w początku XVI w. na ostatniej stronie druku: Statuta provincialia toti 
provinciae Gnesnensi edita (b. m. i r.), egzemplarz zaginiony. Pieśń wydał 
w transliteracji i ustalił chronologię Jan Łoś, Przegląd językowych zabytków 
staropolskich do 1543 r., Kraków 1915, s. 552” (por. ŚPRP2, s. 43).

Poprzednie wydanie: M. Bobowski: PPK, s. 310–312. W pieśni tej 
występują zapożyczenia ze znanego hymnu Pange lingua gloriosi, por. Dreves: 
AH, L, 7 1–73” (PPP, t. I, s. 149–150).

Inne rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 190 (pol.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 2, s. 261, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 196.

 133. Po kolędzie omness   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 158

 134. Po upadku człowieka grzesznego (Postquam lapsus)  . . . . . . .  1 10
Pieśń adwentowa, której tekst i melodia sięga wieku XVI (por. K. Mro-

wiec, Eine bisher nicht verwertete Quelle der Geschichte der Adventslieder 
in Polen, w: Contexts of Musicology, ed. by M. Jabłoński i in., Poznań 
1999, s. 47 i 51.

Rękopisy: R1; R4; R5 z nutami; R6; R7; rkps Karm. Krak. Wes. 4; rkps 
Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 27 (pol.); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 58 
(łac.), 46 (pol.); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 37 (pol.).

Druki: Bartoszewski, k. 15 (bez numeracji – numeracja własna). Pieśń 
V, Jag1, Jag2, s. 7, POM, PA, KaPN, s. 8.
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 135. Podźmy z ochotą .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 344

 136. Pohancy, o Boże żywy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 326

 137. Pomaluśku, Jozefie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 166
Tekst w Symfoniach anielskich (1630).

 138. Pomnij, o Matko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 380

 139. Powiedzcie, pasterze (Dicite nobis Pastores)  . . . . . . . . . . .  1 122
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 123.

 140. Præcæteris na świecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100

 141. Prośmyż dzisia Świętego Ducha (Imploremus Spiritus Dei)  . . . 1 261
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 257 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 180 (pol.); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 265 (pol.).
Druki: Jag1, Jag2, s. 89.

 142. Przez Adama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 127

 143. Przed tak wielkim sakramentem  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 274
Są to pierwsze słowa piątej i szóstej zwrotki hymnu Pangue lingua gloriosi.

 144. Przed tobą, Panie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 374

145. Przez Twoje święte zmartwychwstanie 
  –Per tuam sanctam resurrectionem  . . . . . . . . . . . . . . . 1 246

Jest to tzw. trop wielkanocny, uważany za najstarszą rdzennie polską pieśń 
wielkanocną. Najdawniejszy zapis pierwszego wersu pieśni zawiera Ordinale 
Plocense z 1368 r.: Prestwe swete weschrznene (rękopis uważany za zaginio-
ny; incipit odnotował ks. J. Michalak: Zarys liturgiki, Płock 1939, s. 218). 
Od XV w. pieśń występuje w kilku średniowiecznych przekazach.

Najdawniejsza redakcja pieśni zachowała się w rękopisie Biblioteki Kapi-
tulnej w Pradze, sygn. B.V.2, zawierającym Parabolae Salomonis et ecclesiastes 
cum glossa, pisanym w drugiej połowie XV w. Tekst pieśni z melodią znaj-
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duje się na k. 51a, przed drugą częścią kodeksu. Pierwszy wydawca zabytku, 
A. Patera («Časopis Musea Královstvi Českého», t. LI:1878, s. 431) ustala jego 
pochodzenie na pierwszą połowę XIV w. Drugi wydawca, J. Surzyński (Polskie 
pieśni Kościoła katolickiego od najdawniejszych czasów do końca XVI stulecia, 
Poznań 1891, s. 237) przesuwa zapis utworu na ok. 1400 r. J. Łoś (Początki 
piśmiennictwa polskiego, Lwów 1922, s. 397) wyraża opinię, iż tekst pieśni był 
napisany równocześnie z resztą rękopisu. (por. ŚPRP2, s. 61–62).

Zestaw zabytków średniowiecznych oraz z XVI wieku, zawierających tę 
pieśń, podaje, PPWielkanoc, t. I, s. 81–84; 209; 241.

Rękopisy: rkps Bibl. Oss. Wr., rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 216 
(pol.); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 224 (pol.); Karm. Krak. Wes. 4, 
Karm. Krak. Wes. 9, Karm. Krak. Wes. 21.

Druki: Opeć, Jag1, Jag2, s. 80, POM, KaPN, s. 298, Bobowski 90–91, 
nr 27.

W obecnym wydaniu tekst jest najbliższy transkrypcji wg Juszyńskiego, 
zawartej w: M.  H.  Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich, t. I (Wstęp), 
Kraków 1820.

 146. Przezacna Księżna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 470

 147. Przy onej gorze   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 107
Tekst w Symfoniach anielskich (1630).

 148. Przybieżeli do Bethleem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 155

 149. Przydzie, Panie, zaginąć  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 438
Pieśń w utrapieniu. Druga z kolei w dziale pod tą nazwą: Ufam Bogu, 

Przyjdzie Panie zaginąć, Do Ciebie Panie (por. Kantyczki o Męce Pańskiej, t. IV, 
wyd. V, Księgarnia Luxemburgska 1867, s. 53–57).

Inne druki Jag1, s. 162 (164); Jag2, s. 162 (164).

 150. Przyskoczę ja do tej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 157

 151. Psallat Clerus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 131

 152. Ptaszkowie w lesie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 131
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 153. Raczcie posłuchać tey sprawy (Audi omnis creatura)  . . . . . . . 1 480
Pieśń o miłosierdziu i sprawiedliwości sądu Pań(skiego), incipit: Raczcie 

posłuchać tej sprawy, w: Ppost., k. D4v–E2. Identyczny przekaz pieśni po-
szerzony o dwie zwrotki znajduje się w kancjonale Piotra Artomiusza z 1587 
r., k. T1–T3. Pieśń jest zatytułowana: O sądnym dniu Pańskim (z nutami) 
(por. Ppost, s. 3).

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 168 (170).

 154. Rex Christe primogenite (O Chryste Królu iedyny)  . . . . . . . . 1 370
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 288 (łac.); rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 2, s. 217, 127 (pol.); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 297 (łac.).
Druki: Jag1, Jag2, s. 96.

 155. Rozkwitnęła się Lilija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 81

 156. Rozmyślajmy dziś (Recogitemus fidi Christiani)  . . . . . . . . .  1 183
„Kancjonał Piotra Artomiusza 1587, k. D9–D10v, z nutami. Jest to luźna 

przeróbka łacińskiej pieśni godzinkowej Patris sapientia veritas divina. Pierwsza 
znana redakcja pieśni pochodzi z zaginionego dziś Kancjonału Groickiego, 
1559; por. ŚBG, 41; Brückner (ŚPRP1, s. 79–81) zalicza tę pieśń do śred-
niowiecza (por. PPP, t. I, s. 264–265).

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 181 (pol.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 2, s. 260; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 186 (pol.), 
Karm. Krak. Wes. 4.

Druki: Ppost., k. C2v–C3v; Jag1, Jag2, s. 45; POM; KaPN, s. 237.

 157. Salve Filij pulcherrime  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 86

 158. Salve parvule Dzieciątko dostojne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 61
Pieśń łacińsko-polska, tzw. Makaroniki wg Jagodyńskiego. 
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 107.
Druki: Jag1, Jag2, s. 25.

 159. Sam Pan Bog moj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 441

 160. Sebastyjanie święty .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 448
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 161. Serpens dirus retrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 110

 162. Siedząc po niskich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 356

 163. Sław ięzyku chwalebnego ciała (Pange lingua gloriosi Corporis)  . 1 271
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 281 (łac.) z nutami; rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 215; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 290 (łac.) z nutami.
„Sław, języku, chwalebnego. Stanisław Grochowski: Hymny kościelne, 

Kraków 1598, k. 20–20v. Przekaz: S. Grochowski: Hymny, prozy i kantyka 
kościelne, Kraków 1599, s. 22–22v. Poprzednie wydanie: Poezje ks. St. Grochow-
skiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, t. II, s. 37–38. Przekład pierwszej 
divisi hymnu Pange lingua gloriosi Wenancjusza Fortunata; Dreves: AH, 
L, 71–73” (por. PPP, t. I, s. 308–309).

Krzyżu wierny i wyborny – jest to wg Korolki przekład hymnu Pange lin-
gua gloriosi („Sław języku”) – ósmej strofy, której Jagodyński już nie zawiera 
(por. ŚPRP, s. 33).

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 95.

 164. Słuchaj, co żywo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 365

 165. Słuszna rzecz, Panie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 341

 166. Smutne me serce (Triste cor meum)  . . . . . . . . . . . . . . . 1 440
Druki: Jag1, Jag2, s. 160 (162).

 167. Spiritus sancti gratia (Łaska Ducha naświetszego)   .  .  .  .  .  .  . 1 260
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 261 (łac.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 182; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 269 (łac.).
Kancjonał staniątecki 1586 – wersja pol. Pan Jezus dnia dzisiejszego (por. 

PPWielkanoc, t. I, s. 279).
Druki: Jag1, Jag2, s. 88.

 168. Stała Matka boleściwa (Stabat Mater dolorosa)  . . . . . . .1 201–204
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 192 (łac.), 193 (pol.); rkps 

Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 275; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 199 (łac.), 
201 (pol.).
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„O Boleściach Panny Najświętszej Bernata S. – Stanisław Grochowski: 
Hymny kościelne, Kraków 1598, k. 21v–22. Przekaz: S. Grochowski: Hymny, 
prozy i kantyka kościelne, Kraków 1599, k. 65v–66v, z tytułem: «Proza o boleś-
ciach Panny Naświętszej». Poprzednie wydanie: Poezje ks. St. Grochowskiego, 
wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, t. II, s. 112–113. Przekład jednej z najbar-
dziej popularnych sekwencji średniowiecznych De doloribus bMV” (por. 
PPP, t. I, s. 310–311).

Tekst Jagodyńskiego różni się od tłumaczenia Grochowskiego.
„Kancjonał Walentego z Brzozowa 1554, k. C3–C4v, z nutami. Pierwsza 

strofa jest przekładem początku znanej sekwencji Stabat mater dolorosa. 
Dalej przekład dowolny. Z wzoru łacińskiego przejęto schemat metryczny” 
(por. PPP, t. I, s. 187–188).

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 72.

 169. Stanisławie, polski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 444

 170. Stella cæli extirpavit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 52

 171. Szczęśliwy komu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 296

 172. Szczęśliwy, ktory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 275

 173. Szczodry wieczór (Largum vesper)  . . . . . . . . . . . . . . .  1 159
Kajoni (Cantionale catholicum, Csik–Somló, 1676), zbiór rotuł.
Rękopisy: R2, k. 70v (łac i  pol.); R3, k. 81v; R4, k. 17–18 (por. KP, 

t. I, s. 264–265). Wersja Jagodyńskiego jest dłuższa od wersji R2 i nie 
zawiera ostatniej strofy z R2; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 77 (pol.); 
rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 120, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5,  
s. 84 (pol.).

Druki: Artomiusz, (1587 lub 1596) (pol.), k. C14–C15v, tekst Jagodyń-
skiego tylko podobny (por. KP, t. I, s. 208–209); PZCh (1626), Rotuła XXV, 
Jag1, Jag2, s. 43.

 174. Świta mierzcha (Sol oritur)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 474
Druki: Jag1, s. 166(168); Jag2, s. 166 (168).
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 175. Tantum ergo Sacramentum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 272
Zob. Przed tak wielkim...

 176. Teraz o wierni Pańscy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 356

 177. Tobie nad pomysł   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 16

 178. Twoja cześć chwała (Tua laus, honor, o Rex)  . . . . . . . . . . 1 263
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 285 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, 214; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 294 (pol.), R4, 
z nutami, R5, z nutami, R6, z nutami, R7.

Druki: Jag1, Jag2, s. 90, KaPN, s. 312.

 179. Ty, ktoraś pieknie dni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 398

 180. Ufam Bogu w nieszczęściu mym (Spero in Deum)   .  .  .  .  .  .  . 1 436
Pieśń w utrapieniu. Por. z Przydzie Panie zaginąc.
Druki: Jag1, Jag2, s. 155 (157).

 181. Usłysz prośby moje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 349

 182. Urząd zbawienia ludzkiego (Munus salutis Humanie)  . . . . .  1 135
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 24 (pol.); rkps Arch. Archidiec. 

Warsz. 2, s. 46 (pol.) z nutami; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 27 (pol.).
Druki: Bartoszewski, k. 13–14 (bez numeracji – numeracja  włas- 

na). Pieśń IV; Jag1, Jag2, s. 5.

 183. Veni Creator Spiritus (Racz przyjść Duchu Stworzycielu)  . . . . 1 257
Hymn skomponowany ok. 809 prawdopodobnie przez benedyktyna 

Rabana Maura (zm. 856) – opata w Fuldzie i arcybiskupa w Meinz. Jako autorów 
wskazywano także Ambrożego, Grzegorza Wielkiego, Karola Wielkiego. Po raz 
pierwszy hymn został poświadczony w kontekście zgromadzenia biskupiego 
w Reims (1049) (por. Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 1663).

Łaciński oryginał wg AH ma dwie wersje: II, 93, i L, 193; TH I, 213; 
IV, 124 (por. Jana Seklucjana pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe,  wstęp 
i oprac. A. Kalisz, Kraków 2007, s. 215).
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Duchu Święty, raczyż przyjdź k nam – najstarszy polski przekład hymnu 
Veni Creator. Tekst z druku: Baltazar Opeć, Żywot Pana Jezu Krysta, druk. 
Jan Haller, Kraków 1522, k. 177–177v. Wydanie: M. Bobowski, Polskie pieśni 
katolickie, s. 157 (por. ŚPRP2, s. 88–89). 

Marcin Laterna, Harfa duchowna, Kraków 1588, s. 35–37 (por. PPWiel-

kanoc, t. I, s. 295).
Stanisław Grochowski, Hymny kościelne, Kraków 1598, k. 28–28v.
Przekaz: Stanisław Grochowski, Hymny, prozy i kantyka kościelne, Kraków 

1599, k. 28–28v. Wydanie: Poezje ks. St. Grochowskiego, wyd. K. J. Turowski, 
Kraków 1859, t. II, s. 47 – Duchu Twórco, racz nam przybyć (inne tłumaczenie) 
(PPWielkanoc, t. I, s. 303).

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 249 (łac.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 2, s. 179, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 257 (łac.) z nutami.

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 87.

 184. W dzień Bożego Narodzenia (Die natalis Domini)  . . . . . . .  1 74
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 68 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 116 (pl); rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 76 (pol.).
Druki: Jag1, Jag2, s. 38.

 185. W dzień Bożego narodzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 142
Inny tekst niż powyżej (s. 74).

 186. W imię Ojca wszechmocnego (In nomine Trinitatis)   .  .  .  .  .  . 1 454
Druki: Jag1, Jag2, s. 144.

 187. W żłobie leży, ktoż  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 160

 188. Wesoły nam dzień iest nastał (Laeta dies nobis data)   .  .  .  .  .  . 1 254
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 216 (pol.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 183, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 226 (pol.).
Druki: Jag1, Jag2, s. 82.

 189. Wesoły nam dzień nastał, gdy (Laeta dies illuxit)  . . . . . . . . 1 246
Jest to trop wielkanocny, który w niektórych przekazach występuje obok 

pieśni Przez twe święte Zmartwychwstanie, co stanowi dowód, że oba utwo-
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ry pozostawały ze sobą w bezpośrednim związku i być może jednocześnie 
i w jednakowym celu były ułożone.

Pieśń pochodzi z pierwszej poł. XV wieku. Powstała zapewne z łacińskie-
go tropu O quam felix haec dies albo Laeta dies illuxit, prawdopodobnie 
za pośrednictwem wzoru czeskiego (Weselyt nam den nastal). Nie należy jej 
mylić ze śpiewanym do dziś utworem Wesoły nam dzień dziś nastał, powstałym 
w XVII w. (por. PPWielkanoc t. I, s. 84–86; 209; 242; 255; 278 (Kancjonał 
staniątecki 1586). Poprzednie wydanie: ŚPRP2, s. 62–63.

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 216 (pol.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 5, s. 226 (pol.).

Druki: Jag1, Jag2, s. 81.

 190. Wieczny Boże  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 355

 191. Witaj ciało przenajświętsze (Ave verum Corpus)   .  .  .  .  .  .  .  . 1 268
AH LIV, 257–258.
Hymn eucharystyczny z XIV w. nieznanego autora, wyrażający cześć 

dla Najśw. Sakramentu. Autorstwo przypisywano papiezowi Innocentemu 
III lub Innocentemu IV (por. Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 
2006, s. 127).

Druki: Jag1, Jag2, s. 91 – Witay prawdziwe Ciało.

 192. Witaj, Jutrzenko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 495

 193.  Witaj, Krolowa Nieba Salve Regina  . . . . . . . . . . . . . . 1 400
Polski tekst jest zapewne parafrazą łacińskiej antyfony Salve Regina, Mater, 

ułożonej w XI w., jak chce tradycja, przez Hermana z Reichenau, zw. Ułomnym. 
Tekst zawarty jest w licznych rękopisach z przełomu XI/XII w. Wśród czterech 
antyfon maryjnych Salve Regina Mater należy do najstarszych. Autorstwo jed-
nakże nie jest dostatecznie potwierdzone. Najczęściej wymienia się tu: Piotra, 
bpa Composteli (zm. 1002); Hermanusa Contractusa (zm. 1054), Adhemara 
z Monteuil (zm. 1098/99), bpa Puy en Verlay (Aymar) oraz Bernarda z Clairvaux 
(zm. 1153) (por. Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 1442).

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 130 (pol.); rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 2, s. 60, rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 138 (pol.); Karm. 
Krak. Wes. 16. 
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Druki: Bartoszewski, k. 44 (bez numeracji – numeracja własna). Pieśń 
XXVIII; PA; Jag1, s. 11; Jag2, s. 11; Brzeżański, s. 32, z nutami; K1, s. 400; 
KaPN, s. 384.

 194. Witaj, Synu, najśliczniejszy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 89

 195. Witam cię, witam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 394

 196. Wspominając Boże Verba Dei memorata  . . . . . . . . . . . .  1 181
Wspominając Boże słowa, w: „Ppost, k. C1v–C2v. A. Brückner: Przyczynki 

do dziejów języka polskiego, S. II, Kraków 1911, s. 35, przytacza wypiski z akt 
kapitulnych sporządzone przez Bolesława Ulanowskiego, z których wyni-
ka, że pieśń tę śpiewano w kościele w Dankowie w r. 1525” (por. PPP, t. I, 
s. 289–290).

Bardzo podobna jest pieśń Mękę Bożą spominajmy, jednakże wydaje się to 
być osobna pieśń. Traktuje ona także o ostatnich słowach Pana Jezusa na krzy-
żu. Inna nazwa: Pierwsza pieśń Sandomierzanina. Zabytek z XV w. odnalazł 
W. A. Maciejowski w bliżej nieopisanym księgozbiorze. Odkrywca tekstu tak 
scharakteryzował zaginiony (pod koniec XIX w.) rękopis: „Wewnątrz okładek 
starej księgi przylepione dwa półarkusze papierowe miały ręką XV wieku 
napisane trzy pieśni, które poprzedzały słowa: (I) Cantica optima et utilis de 
VII Verbis Christi, que in cruce moriendo pertulit et de doctrinis eius, quasi 
nobis reliquit, nec non de testamento suo, ac (II) de lusoribus tasserum, 
(III) de latronibus et alias maleficis, qui spoliant Christum de tunicis suis, 
cum uno exemplo terribili, quo in Budzyn uni contingit“.

Tekst pieśni opublikował Maciejowski w Dodatkach do PP, t. III, 
s. 134–141. Następny wydawca, M. Bobowski (PPK, s. 88–89), opublikował 
tylko I część odpisu Maciejowskiego, ponieważ uważał, że pozostałe dwie 
części nie są pieśniami religijnymi. Innego zdania był następny z kolei 
wydawca utworu, A. Brückner (ŚPRP1, s. 75–76), który potraktował «trzy 
pieśni» z odpisu Maciejowskiego jako jednolitą pod względem kompozy-
cyjnym całość, będącą wierszowanym kazaniem z dodatkiem exemplum 
– kaznodziejskiego przykładu o bluźniercach z Budzynia (Budapesztu) [...]. 

Opracowania: W. A. Maciejowski: PP, t. I, s. 369; W. Nehring: AS, 
s. 229–236; A. Brückner: LRPŚ, t. I, s. 213–214; J. Łoś: PPP, s. 446–448” 
(PPP, t. I, s. 119–123).
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Rękopisy: Rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 263.
Druki: Jag1, Jag2, s. 49 (z małymi zmianami).

 197. Wstał Pan Chrystus (Surrexit Christus hodie)  . . . . . . . . . . 1 249
Łaciński trop Surrexit Christus hodie. 
Pieśń polska Chrystus Pan dzisiaj z martwych wstał jest przeróbką powyższe-

go łacińskiego tropu. Tekst odnalazł M. H. Juszyński w „kancjonale bardzo 
dawnym z pisownią wieku piętnastego” i ogłosił w przedmowie do I tomu 
Dykcjonarza poetów polskich (por. ŚPRP2, s. 65).

Wersja tłumaczenia na język polski zawarta u Jagodyńskiego jest najpraw-
dopodobniej późniejsza i dlatego różni się od Chrystus Pan dzisiaj z martwych 
wstał.

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 218 (łac.), 219 (pol.); rkps 
Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 184.

Druki: Jag1, Jag2, s. 83.

 198. Wstawszy, pasterzs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 139

 199. Wysłuchaj, wieczny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 361

 200. Wysokich niebios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 441

 201. Wzywam cię, Boże   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 276

 202. Z nieba zesłany Syn Boga (Cum appropinquaret)  . . . . . . . . 1 226
Śpiewy na procesję Niedzieli Kwietnej (Palmowej).
Druki: Jag1, Jag2, s. 76.

 203.  Z pomocą Boga miłego (Dei cum adiutorio)  . . . . . . . . . .  1 25
Pieśń Bractwa Różanego Wianka, incipit: Z pomocą Boga miłego: Ppost., 

k. E2–E3. Wcześniejszego źródła utworu nie znaleziono (por. Ppost, s. 7).
Inne druki: Jag1, Jag2, s. 114.

 204. Z raju pięknego miasta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 128

 205. Zachowaj mię, o sprawco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 280
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 206. Zagrzmiała, runęła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 135

 207. Zawitaj, Corko Ojca   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 410

 208. Zawitaj, Jezu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 168

 209. Zawitaj, rana Jutrzenko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 46
Pieśń ta jest inną wersją pieśni: Zawitay Gwiazdo iutrzenna (Ave stella 

matutina) 
Druki: Jag1, Jag2, s. 105.

 210. Zawitay Gwiazdo iutrzenna (Ave stella matutina)  . . . . . . .  1 45
Ave stella matutina – antyfona z Laudesów officium de Beata Virgine 

in Sabbato.
Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 127 (łac.); rkps Arch. 

Archidiec. Warsz. 2, s. 242; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 135 (łac.); rkps 
Karm. Krak. Wes. 4; rkps Karm. Krak. Wes 6; rkps Karm. Krak. Wes. 21;  
rkps Frakty (nuty).

Druki: Jag1, Jag2, s. 105 , KaPN, s. 42.

 211. Zdrowaś bądź Maryja (Ave o Maria)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 5
Zdrowaś bądź Marya – tłumaczenie sekwencji Ave hierarchia, pochodzą-

cej z XV wieku. Polski tekst pieśni pochodzi z I poł. XVI w., melodia zaś 
z XV w. (por. K. Mrowiec, Eine bisher nicht verwertete Quelle der Geschichte 
der Adventslieder in Polen, w: Contexts of Musicology, ed. by M. Jabłoński 
i in., Poznań 1999, s. 47 i 51.

Rękopisy: Ave hierarchia – rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 26, z nutami.
Zdrowaś bądź Maryja – rkps Bibl. Sem. Sand. K. 215 z nutami; rkps Bibl. 

PAN Krak. z nutami; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 5, z nutami; rkps 
Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 25, z nutami; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 5, s. 7.

Druki: Bartoszewski, k. 6 (bez numeracji – numeracja własna).
Pieśń I, PA, Jag1, Jag2, s. 4.

 212. Zdrowaś (Witay) Gwiazdo morska (Ave maris stella)  . . . . . .   1 55
Ave maris stella – jeden z najstarszych hymnów maryjnych na Zachodzie 

(VIII–IX w.). Skierowany (z wyjątkiem VII zwrotki) do NMP. Rozpoczyna 
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się charakterystycznym Ave (Łk 1, 28). Uderza wielość tytułów odnoszonych 
do Bogarodzicy.

Zdrowaś gwiazdo morska – przekład polski znajduje się w modlitewniku 
Olbrachta Gasztołda, wojewody wileńskiego i kanclerza litewskiego (zm. 1539), 
wydanym w Krakowie w 1528 r. (przechowywany w Bawarskim Muzeum 
Narodowym w Monachium) (por. Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 
2006, s. 127).

Druki: Bartoszewski, k. 3 6–37 (bez numeracji – numeracja własna). 
Pieśń XIX.

Zdrowaś gwiazdo morska – nieco inna wersja przekładu odnaleziona 
w bliżej nieopisanym rękopisie w Sieniawie przez A. Maciejowskiego i wydana 
w Dodatkach do piśmiennictwa polskiego, t. III, s. 142.

Jeszcze inną redakcję pieśni odnalazł i wydał Piotr Bańkowski, Jeszcze jeden 
zabytek polskiej poezji religijnej XV stulecia, „Pamiętnik Literacki“, R. XXVI 
(1929), s. 115–117 (por. ŚPRP2, s. 154–156).

Zdrowaś, Gwiazdo morska, święta Matko – przekład hymnu Ave, maris 
stella. Tekst z druku: Opeć, k. 90–90v. 

Inne tłumaczenie, oprócz dwóch pierwszych identycznych wersów, zawie-
ra zbiór: S. Grochowski, Rytmy łacińskie dziwnie sztuczne..., Kraków 1606, 
k. 8–8v.

Rękopisy: rkps Arch. Archidiec. Warsz. 1, s. 125 (łac.), s. 302 (łac.), z nu-
tami, s. 131; rkps Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 243 (łac.), s. 325; rkps Arch. 
Archidiec. Warsz. 5, s. 133 (łac.), s. 139.

Inne druki: Jag1, Jag2, s. 108.
Przekaz: Bobowski, s. 158 (por. ŚPRP2, s. 179–181).

 213. Zmiłuj się nade mną   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 319

 214. Żal mi, żem kiedy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 424

 215.  Żal mi, Boże  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 477

 216. Życie niemiłe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 426

Opracował: ks. Stanisław Garnczarski
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