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Literackie strategie Grzegorza Cambłaka w hagiograficznym 
cyklu ku czci Świętego Jerzego („Pobedonosca”) 

 – kilka uwag o emigracyjnej twórczości przedstawiciela 
tyrnowskiej szkoły piśmienniczej

Twórczość literacka metropolity kijowskiego Grzegorza Cambłaka (ok. 1365–1420) jest 
niezwykle wdzięcznym obszarem badań. Prawie dwa stulecia zainteresowania świata 
nauki postacią tego wyjątkowo utalentowanego pisarza obejmują liczne studia i opra-
cowania1. Atrakcyjność badawcza spuścizny Cambłaka wynika nie tylko z jego dużej 
aktywności literackiej i szerokiego wachlarza gatunkowego napisanych dzieł. Przy bliż-
szym poznaniu imponuje ona różnorodnością, oryginalnością i swoistym urokiem, które 
są wyrazem ponadprzeciętnej kultury literackiej autora. Hagiografia zajmuje naturalnie 
w dorobku twórczym Cambłaka miejsce szczególne, nie tylko ze względu na jej central-
ne usytuowanie w hierarchicznym systemie średniowiecznej literatury cerkiewnej, lecz 
także obfitość utworów poświęconych chrześcijańskim świętym. Grzegorz Cambłak był 
twórcą aktywnym i wymagającym; poszukującym w słowie i strukturze swych dzieł 
nowych instrumentów oddziaływania na odbiorcę. Nie zadowalał się zwyczajowym 
zapożyczaniem, przekładem czy kompilacją, usankcjonowanymi przecież przez śred-
niowieczny warsztat pisarski, ale tworzył dzieła w pełnym tego słowa znaczeniu własne, 
autorskie, i to w ilości imponującej, jak na owe czasy2. O formacie osobowości twór-
czej Cambłaka, jego umiejętnościach i odpowiedzialnym podejściu do tekstu świadczy 
również inne zjawisko, znacznie rzadziej obserwowane w średniowiecznej literaturze 
cerkiewnej, mianowicie – tworzenie paralelnych tekstów na ten sam temat. W dorobku 
twórczym pisarza odnajdziemy dwie świąteczne homilie na Niedzielę Palmową (Kwiet-

1 Spośród bogatej literatury dotyczącej Cambłaka chciałbym wskazać na dwie najnowsze monografie, 
w których zawarto najbardziej kompletną, jak dotąd, bibliografię zagadnienia. Zob. Н. Дончева- 
-Панайотова, Григорий Цамблак и българските литературни традиции в източна Европа XV– 
–XVII в., Велико Търново 2004; Ю.К. Бегунов, Творческое наследие Григория Цамблака, Велико 
Търново 2005. 

2 Na gruncie prozy oratorskiej Cambłak posiadał korpus własnych homilii przeznaczonych na najważ-
niejsze święta kalendarza liturgicznego, co jeszcze w jego czasach pozwalało tworzyć z nich odrębne zbor-
niki homiletyczne, zob. Н. Дончева-Панайотова, Григорий Цамблак…, s. 59, 246–281, 340–341.
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ną, Wierzbną)3, dwa słowa pochwalne ku czci Świętego Dymitra Sołuńskiego („Miro-
toczcy”)4 i aż trzy! – ku czci Świętego Jerzego (Georgiego „Pobedonosca”)5. Nie chodzi 
tutaj o zwykłą redakcję czy kolejny wariant tego samego utworu, ale o teksty w znacz-
nym stopniu oryginalne pod względem struktury, stylu, koncepcji ideowych; dzieła od-
mienne w swych funkcjach i strategiach literackich. 

Dwa słowa pochwalne Grzegorza Cambłaka ku czci Świętego Jerzego były zna-
ne nauce od dawna. Pierwsze [dalej: 1SPG] spotykamy dość licznie w rękopisach, za-
wsze jako anonimowe i z konsekwentnie powtarzanym tytułem: Слово похвално сЃтому и 
великом¹ в мЃчиницэх и побэдоносц¹ Геwрг·ю (inc. Вчера, любимици, свэтл¥и въскрЃсен·а 
празновахомъ праздникь и днес стЃрстотръпца въсемирное тръжьство...)6. Autorstwo teks-
tu zostało określone jeszcze przez Aleksandra I Jacymirskiego w jego fundamentalnej 
monografii o Cambłaku z 1904 roku i opinia ta w zasadzie do dziś nie budzi zastrzeżeń7. 
W utworze znajdują się pewne informacje pozwalające z dużym prawdopodobieństwem 
określić czas i miejsce jego powstania. We wstępie słowa pojawia się bowiem celowe 
skonfrontowanie dnia liturgicznego wspomnienia Świętego Jerzego (23 kwietnia) z ra-
dosnym przeżywaniem Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, które miało miejsce 
w dniu poprzednim. Taka kombinacja święta stałego z ruchomym nie jest zbyt częsta, 
a zatem mamy do czynienia z przesłanką dość precyzyjną, która pozwala odnieść chrześ-
cijańską Paschę w roku wygłoszenia homilii (a zatem najprawdopodobniej również jej 
powstania) do daty 22 kwietnia8. W okresie literacko-cerkiewnej aktywności Cambłaka 
Wielkanoc wypadała w tym dniu jedynie w 1397 roku, kiedy to Grzegorz opuścił już 
najpewniej Bułgarię i wiódł niełatwy żywot emigranta9. Z ustaleń biograficznych wyni-
ka, że ostatnie lata XIV wieku Cambłak spędził na Athosie i w Konstantynopolu, a za-

3 А.И. Яцимирский, Из истории славянской проповeди въ Молдавiи. Неизвeстныя произведенія 
Григорія Цамблака, подражанія ему и переводы монаха Гаврiила, [Пaмятники древней письмен-
ности и искусства CLXIII], 1906, s. XLV–LII, 35–45; А. Бояджиев, Григорий Цамблак. Слово за 
Връбница, София 2005.

4 Великие Минеи Четии, собранные митрополитом Макарием [dalej: ВМЧ], Октябрь. Дни 19–31, 
СПб. 1880, стлб. 1913–1920 (to samo w: Д. Кенанов, Озареният Григорий Цамблак. По мaтериали от 
Вилнюските ръкописни и старопечатни сбирки, Велико Търново 2000, s. 141–144); Ю.К. Бегунов, 
Творческое наследие..., s. 441–446.

5 Н.М. Петровский, К хронологии проповедей Григория Цамблака, „Русский Филологический 
Вестник” 1903, t. 50, s. 58–63; А.И. Яцимирский, Григорий Цамблакъ. Очеркъ его жизни, админи-
стративной и книжной дeятельности, С-Петербургъ 1904, s. 37–42; А.И. Яцимирский, Из исто-
рии…, s. XXXVII–XLV; Н. Дончева-Панайотова, Григорий Цамблак…, s. 294–300, 555–565.

6 Edycja tekstu: Д. Кенанов, Евтимиева метафрастика. Път и мисия във времето, Велико 
Търново 1999, s. 308–316. Fragmenty tego słowa wydał wcześniej metropolita Makarij (Bułhakow) 
w dodatku do V tomu swojej historii, zob. idem, История русской церкви, кн. 3 [nowe wyd. Moskwa 
1995], s. 503–505.

7 А.И. Яцимирский, Григорий Цамблакъ…,  s. 36–37; por. Д. Кенанов, Евтимиева  метафрас- 
тика..., s. 63–64.

8 Korelacja wspomnienia Świętego Jerzego z cyklem paschalnym znalazła swoje odbicie w tak zwa-
nych rozdziałach Marka (Маркове главы), czyli komentarzach (rubrykach) liturgicznych dołączonych do 
odpowiednich miejsc greckich i słowiańskich typikonów (nomokanonów). Czytamy w nich między inny-
mi, że wspomnienie męczennika może przypaść najwcześniej w Wielki Piątek, a najpóźniej we czwartek 
piątego tygodnia po Wielkanocy. Warto dodać, że jeśli w danym roku wspomnienie świętego przypadnie 
w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub Niedzielę Wielkanocną, to liturgiczna laudacja męczennika (służba 
i kanon) zostają przeniesione na poniedziałek Tygodnia Paschalnego. 

9 Zob. A.И. Яцимирский, Григорий Цамблакъ…, s. 37–42.
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tem jest bardzo prawdopodobne, że tekst powstał wiosną 1397 roku z przeznaczeniem 
do wygłoszenia w którejś ze świątyń poświęconych męczennikowi na Świętej Górze 
(Zograf, Ksenofont) lub w stolicy Bizancjum10. 

Drugie słowo pochwalne ku czci Świętego Jerzego [dalej: 2SPG], w odróżnieniu od 
pierwszego, zawiera już w rękopisach dane na temat autora: Гр·гwр·а мниха и презвитера 
игумена обитэли Пандократwров¥, похвалное сЃтому великомЃченику Геwрг·у (inc. Велико 
нэкое и чюда плъно м¦жьство, еже истинн¥ť, ťже кь бЃг¹ любве, wт вэр¥ раждаем¥ť 
¹казан·е есU¡ извэстно...)11. Ustalenie autorstwa tekstu w tym przypadku jest znacznie 
łatwiejsze i pozwala odnieść czas powstania tego utworu do lat 1401–1406, kiedy to 
Grzegorz Cambłak przebywał w Mołdawii – początkowo w charakterze kaznodziei przy 
metropolitalnej cerkwi w Suczawie, a następnie (od 1403 roku) jako igumen monasteru 
Niamţ12. W samym tekście brak jednak dodatkowych świadectw umożliwiających bar-
dziej precyzyjne określenie miejsca i okoliczności powstania/wygłoszenia tej mowy, co 
swego czasu stało się powodem licznych domysłów i polemik13. Treść i struktura utworu 
sugerują, że mógł być on przeznaczony raczej dla celów katedralnej praktyki kazno-
dziejskiej aniżeli do pouczania braci zakonnej. W prawosławnej tradycji rękopiśmiennej 

10 Może o tym świadczyć taki oto fragment tekstu: „…и вси же въ храмъ твои славн¥ и  пришедшаť 
днес, съхрани, и съблюди…”. Należy wszakże poczynić tu uwagę, że takie ustalenia chronologiczne za-
kładają dosłowne traktowanie stosowanej przez Cambłaka opozycji czasowej вчера-днес i – naturalnie  
– nie są miarodajne w przypadku przenośnego użycia słowa вчера, jako wyznacznika bliskiej, choć nie-
określonej przeszłości. Najstarszy zachowany odpis tego utworu pochodzi z atoskiego kodeksu z początku 
XV wieku (BAR 153, serbska redakcja tekstu), co potwierdzałoby do pewnego stopnia poczynione wyżej 
ustalenia, zob. „Αρхеографски прилози” 2 (1980) бр. 19, s. 50; I.R. Mircea, Répertoire des manuscrits 
slaves en Roumanie. Auteurs byzantins et slaves, Sofia 2005, s. 76, 231.

11 Edycja tekstu: А.И. Яцимирский, Из истории..., s. 13–31.
12 Ibidem, s. XXXVIII. Spotykane w rękopisach określenie „игуменъ обитэли Пандократwров¥ ”  

jest dość problematyczne, może bowiem się odnosić również do monasteru Visoki Dečani w Serbii, gdzie 
Cambłak też był igumenem (najprawdopodobniej w latach 1406–1409), zob. É. Turdeanu, Grégorie 
Camblak: faux arguments d’une biographie, „Revue des Études Slaves”, t. 22, 1946, s. 56–60; por. В.Сл. 
Киселков, Проуки и очерти по старобългарска литература, София 1956, s. 254. Wysunięta niegdyś 
przez Kisełkowa hipoteza o deczanskiej proweniencji drugiego słowa ku czci Świętego Jerzego nie znalazła 
uznania. Należy pamiętać bowiem, że utwór ten jest znany głównie z tradycji mołdawskiej, a dwa najstarsze 
odpisy pochodzą z rękopisów rumuńskich monasterów Niamţ (dziś w: BAR, nr 165, 1441 rok) i Putna 
(nr 31/571 (551), 1474 rok). Jacimirskij, a po nim inni uczeni, zawężają czas powstania słowa do lat 1403– 
–1406, sugerując się wskazaną wyżej informacją zawartą w tytule. Nie jest jednakże wykluczone, że tekst 
mógł powstać już wcześniej i być stosowany przez Cambłaka w jego katedralnej praktyce homiletycznej 
w Suczawie, a dopiero później kopista tego słowa w monasterze Niamţ – mnich Gawriił Urik – po prostu 
„uaktualnił” dane w tytule dotyczące autora, które poświadczają też kolejne odpisy. Por. I.R. Mircea, 
Répertoire…, s. 76, 231, 238.

13 Zob. А.И. Яцимирский, Григорий Цамблакъ…, s. 41–42; idem, Из истории..., s. XXXVIII–XXXI. 
Podając w wątpliwość przypuszczenia metropolity Melchizedeka, że słowo Cambłaka ku czci Świętego 
Jerzego powstało z okazji patronackiego święta katedralnej cerkwi w Suczawie, Jacimirskij zwrócił jed-
nak uwagę na pewien godny odnotowania fakt. Mianowicie, zgodnie z przekazem jednej z mołdawskich 
gramot, hospodar Aleksander Dobry (1400–1432), na którego dworze Cambłak przebywał, wstąpił na tron 
właśnie w dniu święta Świętego Jerzego w 1399 roku („…въ лэто #sцз, мэсťца април·а кЃг сталь 
Але ї андръ воевода господаремь у молдавскои земли”. А.И. Яцимирский, Григорий Цамблакъ…, 
s. 41–42). Nie jest więc wykluczone, że drugie słowo pochwalne ku czci Świętego Jerzego mogło powstać 
w Suczawie na okoliczność jakichś uroczystości związanych z rocznicą objęcia władzy przez Aleksandra 
Dobrego, choć hipoteza ta nie znajduje znów żadnego pokrycia w tekście homilii, gdzie nie ma nawet słowa 
sugerującego takie właśnie okoliczności lub obecność władcy.
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drugie słowo ku czci Świętego Jerzego jest niezwykle rzadko spotykane, co musi świad-
czyć o jego małej popularności14.

Przed kilku laty bułgarska mediewistka, N. Donczewa-Panajotowa poinformowała 
o kolejnym, trzecim słowie Grzegorza Cambłaka ku czci Świętego Jerzego [dalej: 3SPG], 
na które natknęła się w trakcie kwerendy w Bibliotece Narodowej w Sankt Petersburgu. 
W przechowywanych tam zapiskach biskupa Porfiriusza Uspieńskiego znajduje się ko-
pia tego słowa, sporządzona w 1845 roku na Górze Athos z jakiegoś starego (niestety 
nieokreślonego w notatkach) rękopisu z monasteru Świętego Pawła15. Tekst słowa po-
siada w tytule atrybucję i brzmi: Похвалное сЃтмy и славномy великомЃчникy и чyдотворцy 
и побэдоносцy Георг·ю. Творен·е Григор·а архиепT¡кпа рwс·иска C P. БлвT¡и очЃе. [Inc. И въси yбо 
мнc¡ичьскаго лика иже по ХЃэ поDвизи и страдан·а yюдн¥ кyпно и доT¡инопохвал¥...]. Utwór 
znajduje się obok trzynastu innych homilii Cambłaka, ale został przepisany najprawdo-
podobniej z innego niż pozostałe teksty rękopisu. Zachowując daleko idącą ostrożność 
w ocenie fragmentarycznych danych, możemy przychylić się jednak do opinii N. Don-
czewej-Panajotowej i uznać to słowo za kolejne dzieło Grzegorza Cambłaka. Trudno 
w tym wypadku mówić o pseudoepigrafie, co zresztą zauważa bułgarska badaczka, 
a identyfikacja wskazanego w tytule „arcybiskupa rosyjskiego Grzegorza” z inną posta-
cią niż Cambłak jak na razie nie znalazła potwierdzenia. Znacznie więcej problemów 
nastręcza w tym przypadku określenie czasu i miejsca powstania utworu. Informacja 
zawarta w tytule sugeruje, że mógłby to być tak zwany ruski okres działalności Cam-
błaka (1409–1420), kiedy Grzegorz przebywał na dworze wielkiego księcia litewskiego 
Witolda i z jego (i króla polskiego Władysława Jagiełły) poparciem objął tron metropo-
lity kijowskiego (1415–1419). Kłopot jednak w tym, że w ruskiej tradycji piśmienniczej 
nie mamy potwierdzenia obecności tego utworu, w przeciwieństwie do dwóch pozosta-
łych (a zwłaszcza pierwszego). Trzeba więc przypuszczać, że i ten tekst mógł powstać 
na Athosie lub w Konstantynopolu, a jego późniejszy kopista powiązał osobę autora 
z metropolitą kijowskim. Należy pamiętać, że Grzegorz Cambłak był znany w obu tych 
miejscach. W Konstantynopolu pozostała po nim zapewne pamięć z uwagi na jego za-
targi z patriarchatem ekumenicznym16, a na Athosie – z racji wspomnień jego dawnego 
pobytu i wieści napływających z Rusi17. Naturalnie musimy też pamiętać, że mamy tu 

14 Wyrażoną w tym względzie niegdyś przez A.I. Jacimirskiego opinię potwierdzają współczesne ba-
dania frekwencyjne. Na ponad 50 zlokalizowanych przez Ju. Begunowa odpisów pierwszego słowa 
(N. Donczewa-Panajotowa podaje liczbę 70) zachowało się jedynie pięć kopii drugiego. Zob. А.И. 
Яцимирский, Из истории..., s. XXXVII–XXXVIII; Н. Дончева-Панайотова, Григорий Цамблак..., 
s. 294; Ю.К. Бегунов, Творческое наследие..., s. 102.

15 Н. Дончева-Панайотова, Неизвестно (трето) Похвално слово за великомъченик Георги 
Победоносец от Григорий Цамблак [w:] Търновска книжовна школа, t. 6, Велико Търново 1999, 
s. 19–26, edycja tekstu: s. 26–37; to samo w: eadem, Григорий Цамблак..., s. 294–300, 553–567.

16 Grzegorz dwukrotnie został obłożony cerkiewną anatemą przez patriarchów: Mateusza I (1397–1410) 
i Józefa II (1416–1439) za sprzeniewierzenie się polityczno-kościelnym interesom Konstantynopola; 
w pierwszym przypadku za sprzyjanie separatystycznej polityce Cerkwi mołdawskiej, w drugim – ruskiej 
(kijowskiej). Więcej na ten temat zob. А.И. Яцимирский, Григорий Цамблакъ..., s. 79–91; П. Русев, 
А. Давидов, Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска литература, София 1966, s. 12–14; 
A. Naumow, Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, 
Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne, t. 1, Kraków 1996, s. 64–66.

17 W atoskim monasterze Świętego Pawła zachował się tetraewangeliarz z XVI wieku, w którym w no-
cie marginalnej znajdziemy jedno z ważniejszych świadectw określających czas śmierci Cambłaka oraz 
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do czynienia tylko z jednym odpisem utworu, którego nieznane dziś kopie potencjal-
nie mogą się jeszcze znajdować w licznych, niezbadanych dotąd, zbiorach rękopisów 
ruskich. Nie da się więc na tym etapie badań ostatecznie wskazać (ani też wykluczyć) 
proweniencji tekstu, można jedynie próbować intuicyjnie określić środowisko potencjal-
nych słuchaczy/czytelników utworu.

W czasach Grzegorza Cambłaka kult Świętego Jerzego miał już wyraźnie ustalo-
ny kształt i rangę. Męczennik należał do najbardziej popularnych świętych Kościoła 
wschodniego i zachodniego, był bohaterem licznych podań, legend i pieśni nie tylko 
u chrześcijan, ale także muzułmanów18. W prawosławno-słowiańskiej tradycji hagiogra-
ficznej znane były liczne przekłady bizantyńskich tekstów kultowych odnoszących się do 
Świętego Jerzego. Przedmetafrastowe anonimowe martyrium19 funkcjonowało w dwóch 
redakcjach: 1) Inc. Прэвэчное ¹бо црђUво гп¡Tода нашего иЃса хЃа ни начала дн¡и имать, 
ни житию коньца имать...  (ГИМ. Чуд. № 20, schyłek XIV wieku)20, 2) inc. Спс¡а ¹бо 
нашего прэвэчное црђUво, нEи начťло дн¡емь ниже жизни конець имать... (С-ТСЛ № 754,  
XV wiek). W słowiańskich rękopisach spotykamy także inne martyrium Świętego Jerze-
go, pióra Niketasa Dawida Patagończyka (druga połowa IX wieku)21. Tekst tego marty-
rium został włączony przez żyjącego wiek później Symeona Metafrastesa (druga połowa 
X wieku) do jego Czeti-Minei22, ale w naszych rękopisach występuje dość licznie jako 
anonimowe (inc. Д·оклит·анъ римск¥и самwдръжецъ недостоинэ хwр©гви въспр·емь и 
пръв¥ с¥и¡ w¡U иже съ ним римское въспр·емшиa начťлство..., С-ТСЛ № 754, XV wiek)23. Na 

zbornik z jego utworami, spośród których dwanaście wskazuje jako autora Григор·а арх·епископа 
росс·искаго, zob. Н. Дончева-Панайотова, Григорий Цамблак…, s. 129.

18 Dziś już wiadomo, że nie da się nic pewnego powiedzieć na temat historyczności postaci Jerzego. 
Przyjmuje się fakt istnienia wczesnochrześcijańskiego męczennika o tym imieniu, którego kult jest po-
świadczony na Wschodzie (Palestyna, Syria) już w IV wieku. Pierwszą bazylikę ku czci świętego ufundo-
wał w Jerozolimie cesarz Konstantyn Wielki (pozostałości odnaleziono w roku 1953), natomiast w pale-
styńskiej Lyddzie (Diospolis) znajdował się starożytny kościół i słynący cudami grób świętego, o którym 
wspominają pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej (Teodozjusz, Anonim z Piacenzy, Adomnan).  
W VI wieku kult męczennika i jego relikwie (fragment głowy) są już znane na Zachodzie, gdzie poświęca-
no im świątynie w Italii, Frankonii i Szwabii. Najstarsze pisane świadectwa na temat Świętego Jerzego 
pochodzą z tak zwanego wiedeńskiego palimpsestu (IV/V wiek), gdzie znajduje się też apokryficzna opo-
wieść o świętym, który przez siedem lat cierpiał u mitycznego perskiego króla Dadiana. O Jerzym wspo-
mina też papież Gelazjusz (uznał jego akta męczeńskie za heretycki falsyfikat, ale jednocześnie zaliczył do 
świętych, którzy są bardziej znani Bogu niż ludziom) oraz watykańskie i atoskie rękopisy (martyria). 
Równolegle z tradycją apokryficzną pojawia się i funkcjonuje literatura kanoniczna, usiłująca w dość kar-
kołomny sposób włączyć do oficjalnego kultu utrwalone już w pobożności ludowej elementy apokryficzne. 
Zob. Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV–VIII w.), opr. P. Iwaszkiewicz, 
Kraków 1996, s. 256, 349–354.

19 BHG, N 671–672 (tekst podstawowy).
20 To samo w Wielkich Minejach metropolity Makarego: ВМЧ. Апр. Дни 22–30. Стб. 908–924.
21 BHG, N 675z–676.
22 Zob. В.Г. Васильевский, О жизни и трудах Симеона Метафраста, „Журнал министерства 

народного просвещения”, 1880, ч. 212; М.Н. Сперанский, Славянская Метафрастовская Минея 
Четья, „Известия Отделения русского языка и словесности”, 1904, т. 9, кн. 4, s. 173–202; В.Н. 
Перетц, К изучению „Четьи” 1489 года. Исследования и материалы по истории старинной 
украинской литературы XVI–XVII веков. „Сборник по русскому языку и словесности”, 1928, t. I, 
вып. 1, s. 7–107.

23 Włączone do Wielkich Minei metropolity Makarego: ВМЧ. Апр. Дни 22–30. Cтб. 862–884. Istnieje 
również druga słowiańska redakcja tego martyrium poświadczona w jednym tylko resawskim odpisie 
z drugiej połowy XV wieku (София НБКМ. № 682, inc. Д·оклит·анъ римск¥ и царь по еже преети ем¹ 
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gruncie słowiańskim znane też były inne przekłady bizantyńskiej prozy hagiograficznej 
i oratorskiej: pouczenie na święto Świętego Jerzego (inc. Ре¡c гд¡Tь: всťкь иже исповэдаеть 
w мнэ преD члкЃи..., С-ТСЛ № 779, XVI wiek)24, słowo pochwalne Arkadiusza z Cy-
pru (inc. Съз¥влеть пак¥ нађT w христолюбци, хоŤлюбив¥и сьи бгŤочестиť доброповэднику 
Геwрг·е..., С-ТСЛ № 670, XVI wiek), słowo pochwalne Andrzeja z Krety (VIII wiek) 
na święto konsekracji cerkwi Świętego Jerzego w Lyddzie (3 listopada, Inc. Пр¡Tно убо 
свэтл·и прэславн¥и стЃхь мн¡cкь празDникь памети..., GL-56 [Z-56, XV wiek])25, żywot 
i słowo pochwalne Symeona Metafrastesa26 oraz pouczenie na dzień wspomnienia Świę-
tego Jerzego (Inc. Да есте вэд¹ще, брат·е и сестр¥, яко с·и дЃнь памťU стЃго мчЃнка...,  
БАН [Wilno] Ф. 19. № 95, początek XVI wieku)27. Do całości obrazu średniowieczne-
go korpusu słowiańskich tekstów poświęconych postaci Świętego Jerzego należy do-
dać jeszcze przełożone z greki żywoty prologowe i służby28, a także liczne – oscylujące 
między tekstem kanonicznym a apokryficznym – miracula i pseudokanoniczne żywo-
ty tego męczennika29. Nie zapominajmy też o dziełach bizantyńskich, które nie zostały 

недостоинэ стем¹ царства и прьв ¥ и  б ¥ сть в  царэхъ...) zob. hasło „Георги великомученик” opr. 
przez A.A. Turiłowa [w:] Православная Енциклопедия, t. X, Moskwa 2005 [dalej: Turiłov PE].

24 Jest to rozwinięcie tematu ewangelicznego (Mt 10,32) na kanwie święta przypisywane w tradycji 
rękopiśmiennej patriarchom Konstantynopola: Janowi IX (Agapit), Filoteuszowi (Kokkin) lub Kalikstowi I. 
Słowiańskiego przekładu pouczenia dokonano na Górze Athos lub w Bułgarii w połowie XIV wieku, zob. 
Turiłov PE.

25 Slavica codices of the Great Lavra monastery. A Description, by M. Matejic and D. Bogdanovic, Sofia 
1989, s. 549; przekład tego słowa został wykonany w Serbii i w Bułgarii na przełomie XIV i XV wieku 
i bardzo szybko pojawia się w południowosłowiańskich i ruskich zbornikach hagiograficznych, zob. Turiłov 
PE.

26 Oba teksty były włączone około 1579 roku przez ks. A.M. Kurbskiego w zestaw jego autorskiego 
zbornika hagiograficznego; niedawno wydane z komentarzem z pracy W.G. Grygorowicza-Barskiego (В.Г. 
Григоровича-Барского „Странствования по святым местам Востока. Часть 1. 1723–1727 гг.”, 
Moskwa 2004; Св. Георгий Победоносец в агиогр. своде Андрея Курбского, сост. В.В. Калугин, 
Moskwa 2004); niestety obie publikacje nie były mi dostępne.

27 W rękopisach jest przypisywane Janowi Złotoustemu i spotykane w ruskich prologach pod datą je-
siennego wspomnienia Świętego Jerzego (26 listopada). W rzeczywistości jest to tekst ogólnego pouczenia 
na dzień święta jakiegoś apostoła lub męczennika, autorstwa Klemensa Ochrydzkiego, do którego w sto-
sownych miejscach zostało wstawione imię Jerzego, zob. Климент Охридски. Събрани съчинения, 
София, 1970, t. 1, s. 81–87; por. Turiłov PE.

28 Prologi wchodzą w skład tak zwanego prologu prostego oraz prologu ze stychami; służbę napisał 
Roman Melodos (pierwsza połowa VI wieku), kanon święta Teofanes (Graptos, pierwsza połowa IX wieku, 
inc. Т еплою вэрою и любов·ю приз¥ вающ ¥   ť  тť, мчЃниче хр¡ Tтовъ, вэнценосче Георг·е...) oraz patriarcha 
Filoteusz (1353–1354, 1364–1367, Inc. В ьскр¡сен·а днЃь вндэвше свэтль, пасху хвЃу великую храборника 
хвЃа странную пасху таино...).

29 Zob. między innymi: Fr. Gorres, Ritter St. Georg in Geschichte, Legende und Kunst („Zeitschrift für 
wissenschaftliche Theologie”, 1887); А.В. Рыстенко, Легенда о св. Георгии и драконе в византийской 
и славянорусской литературах („Записки Новороссийского университета”), CXII, Одесса 1909; 
K. Кrumbachеr, Der heilige Georg in der griechischen Uberlieferung, München 1911; М.В. Алпатов, 
Образ Георгия воина в искусстве Византии и Древней Руси, „Труды Отдела древнерусской 
литературы Института русской литературы”, 1956, t. 12; А. Стойкова, Кой седи на коня зад св. 
Георги, „Старобългаристика/Palaeobulgarica”, XXI, (1997), 2, s. 24–34; G. Minczew, Święta księga  
– ikona – obrzęd. Teksty kanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze Słowian na 
Bałkanach, Łódź 2003, s. 138–163; А.А. Турилов, „Не где князь живет, но вне”: Болгарское общество 
в кон. IX в. по данным „Сказания о железном кресте”, „Славяноведение”, 2005, № 2, s. 20–27; Turiłov 
PE.
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dotychczas poświadczone w słowiańskiej tradycji rękopiśmiennej30, ale dla większości 
południowosłowiańskich pisarzy (w tym także Cambłaka) stanowiły alternatywny ma-
teriał źródłowy. Tak szeroka podbudowa literacka kultu objaśnia, dlaczego Święty Jerzy 
należy do grona najbardziej czczonych świętych na Bałkanach, ziemiach mołdawsko-
wołoskich i na obu Rusiach (Kijowskiej i Moskiewskiej). 

Popularność kultu męczennika była poświadczona w miejscach bezpośrednio zwią-
zanych z Grzegorzem. W Konstantynopolu znajdowały się przynajmniej trzy świątynie 
poświęcone męczennikowi, nie licząc kaplic oraz starszych kościołów, o których nie 
wiadomo, czy jeszcze wówczas istniały31. Szczególnie ważną rolę odgrywał w XIV 
wieku konstantynopolitański monaster Świętego Jerzego (Mangana), w którym z czcią 
przechowywano relikwię fragmentu głowy męczennika32. Na Górze Athos Grzegorz 
widział zapewne, kłaniał się im i całował acheiropoetyczne ikony Świętego Jerzego, 
cząstki jego relikwii (Ksenofontos, Grigoriu, Dionisiu, Iviron, Zografu) i uczestniczył 
w nabożeństwach odprawianych w katolikosach monasterów Zografu czy Ksenofon-
tos33. Także malarstwo ścienne licznych cerkwi bizantyńskich, bułgarskich, macedoń-
skich i serbskich obfituje w przykłady żywego kultu męczennika. W Staro Nagoričino 
w Macedonii zachowała się cerkiew pod wezwaniem Świętego Jerzego z pięknymi 
freskami z lat 1317–1318, na których przedstawiono sceny z jego żywotu. Niezwykle 
znamienne dla naszych rozważań są płaskorzeźby portalu i freski w ściennym menolo-
gionie narteksu cerkwi Wniebowstąpienia w serbskim monasterze Visoki Dečani (z lat 
1348–1350)34, ukazujące męczeństwo Świętego Jerzego i cesarzowej Aleksandry. Na-
leży pamiętać, że Cambłak był igumenem tego klasztoru i napisał tam jedne ze swych 
najlepszych utworów hagiograficznych i hymnograficznych – opowieść o translacji re-
likwii Świętej Paraskiewy-Petki do Widynia i Belgradu oraz żywot i służbę Świętego 
Stefana Deczańskiego (Urosza III)35. 

Kult Świętego Jerzego był znany też naturalnie na Rusi, gdzie pojawił się wraz z jej 
chrystianizacją już w X wieku. Wiele wskazuje na to, że pobożność Rusinów względem 
kapadockiego męczennika była zbliżona do tej, którą okazywano Świętemu Mikołajowi, 
z tą wszakże różnicą, że kult Świętego Jerzego był bardziej charakterystyczny dla środo-

30 Słowa pochwalne ku czci Świętego Jerzego napisali między innymi: Teodor Kwestor (BHG,  
N 684d), Jan, metropolita euchaicki (BHG, N 685–686), Grzegorz II z Cypru, patriarcha konstantynopoli-
tański (BHG, N 683), Konstantyn Akropolita (BHG, N 684b), Antoni, biskup lariski (BHG, N 684b), Nil, 
arcybiskup z Rhodos (BHG, N 684n); martyrium – Teodor Dafnopates (BHG, N 673/674), wiersz – Teodor 
Prodromos (BHG, N 691y). Zob. В.В. Латышев, Две речи Феодора Дафнопата [w:] „Православный 
палестинский сборник”, Вып. 59, СПб. 1910, s. LXXXIX–С; rosyjski przekład martyrium z komentarzem 
(Страдание славного великомученика Георгия, приписываемое Феодору Дафнопату), ibidem, s. 3–75; 
Turiłov PE.

31 Ch. Walter, Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, Warszawa 1992, s. 239–240; S. Runciman, 
Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1994, s. 86 (mapa).

32 Jeszcze w początkach Cesarstwa Łacińskiego (1209) poświadcza to w swym dziele ruski pielgrzym 
Antoni, późniejszy biskup Nowogrodu (początek XIII wieku), zob. Книга Паломник. Сказание мест 
святых во Цареграде Антония, архиеп. новгородского в 1200 г., под ред. Х.М. Лопарева, 
„Православный Палестинский Сборник”, вып. 51 (1899), s. 1–39, 71–94.

33 Święta Góra Athos. Ogród Bogarodzicy, Białystok (2005), s. 108, 112, 150; Turiłov PE.
34 W. Molè, Sztuka Słowian południowych, Wrocław 1962, s. 73, 118, 125.
35 А. Давидов, Г. Данчев, Н. Дончева-Панайотова, П. Ковачева, Т. Генчева, Житие на Стефан 

Дечански от Григорий Цамблак, София 1983.
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wiska książęcego36. To jego imię otrzymał na chrzcie w 988 roku książę kijowski Jaro-
sław Mądry (1019–1054), jemu ufundował w podzięce za zwycięstwa cerkwie w Nowo-
grodzie i Kijowie, jego też opiece poświęcił założone przez siebie liwońskie (inflanckie) 
miasto Juriew37. Fundatorem wielu cerkwi ku czci Świętego Jerzego był też książę wło-
dzimierski Jerzy Dołgoruki (zm. 1157), założyciel dwóch znaczących miast ruskich – Ju-
riew-Polskiego i Moskwy38. Pierwszym wielkim księciem moskiewskim, w czasach gdy 
Moskwa stawała się centrum politycznym północnej Rusi, był Jerzy Daniiłowicz (zm. 
1325), syn Świętego Daniela Moskiewskiego (wsp. 4 marca) i wnuk Świętego Aleksan-
dra Newskiego (wsp. 23 listopada)39. W czasach Dymitra Dońskiego (1350–1389) Świę-
ty Jerzy był już uznawany za patrona Moskwy, a wizerunek jeźdźca pokonującego smo-
ka – niewątpliwy wpływ ikonografii świętego, znany z monet i pieczęci książęcych na 
Rusi od XI wieku – stał się herbem Moskwy i wszedł do oficjalnej symboliki państwa40. 
Wysiłki Moskwy i Kijowa zmierzające do zrzucenia jarzma mongolskiego sprzyjały 
niewątpliwie intensyfikacji kultu świętego, odbieranego już wówczas nie tylko na Rusi 
w kategoriach szczególnego orędownictwa rodów książęcych i wojska41. Święty Jerzy 
wraz z innymi wczesnochrześcijańskimi męczennikami-żołnierzami (Dymitr Soluński, 
Teodor Stratilat, Teodor Tiron, Maurycy i inni) stał się w czasach zbrojnej konfrontacji 
ze światem islamu („pogaństwa”) idealnym niebiańskim patronem rycerstwa, mimo że 
swych heroicznych czynów nie dokonał na polu bitwy. 

Mołdawia, którą jeszcze do końca XIV wieku łączyły więzy struktury cerkiewnej 
z Rusią Halicką, przyjęła zapewne kult Świętego Jerzego wraz z kultem Świętego Mi-
kołaja. Pewne podobieństwa cech obu świętych nakazują przypuszczać, że obaj musieli 
i tutaj należeć do świętych znanych42. Choć przypuszczenia o istnieniu w Suczawie pod 
koniec XIV wieku cerkwi poświęconej Jerzemu nie uzyskały, jak na razie, poświadcze-

36 Zob. B. Uspieński, Kult Świętego Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, s. 63–67, 204–207.
37 W podzięce za zwycięstwo w kampanii na Czudź (1030) książę Jarosław Mądry kazał zbudować 

w pobliżu Nowogrodu drewnianą świątynię poświęconą Świętemu Jerzemu i klasztor (Juriewski mona-
ster), który istnieje do dziś (murowana cerkiew soborowa Świętego Jerzego z XII wieku). Kilka lat później 
w podobnych okolicznościach (zwycięstwo nad Pieczyngami w 1036 roku) ufundował swemu niebiańskie-
mu patronowi murowaną świątynię w Kijowie (na wprost Złotej Bramy, od zachodniej strony soboru 
Świętej Sofii), ozdobioną wspaniałymi freskami z hagiograficznym cyklem świętego. Dzień konsekracji 
tej cerkwi – 26 listopada 1051 roku wszedł na stałe do cerkiewno-państwowego kalendarza Rusi Kijowskiej, 
z czasem zbliżając się swym znaczeniem i rangą do głównego wiosennego wspomnienia Jerzego  
(23 kwietnia). Od XVII wieku jesienne święto męczennika nabiera już wyraźnie charakteru prawno-orga-
nizacyjnego, który wiąże się z dekretem Borysa Godunowa (1598–1605) o możliwości przechodzenia 
chłopów na służbę do innego pana w tym właśnie dniu. Zob. Климент Охридски. Събрани съчинения, 
t. 1, s. 81–82; M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2002, s. 36; З.И. Пастухова, Е.Н. 
Пономариева, Древнерусские города, Смоленск 2004, s. 14–16.

38 M. Heller, Historia imperium…, s. 81; З.И. Пастухова, Е.Н. Пономариева, Древнерусские города, 
s. 210–215.

39 M. Heller, Historia imperium..., s. 82–83.
40 Н.А. Соболева, Герб Москвы, Ист. очерк. Москва, 2000. 
41 Świadczy o tym niezwykła popularność imienia Jerzy wśród ruskich władców, ale i literacko-ludo-

wy obraz Jegora Chrobrego, legendarnego obrońcy ziemi ruskiej, opiewanego w poezji ludowej i bylinach, 
którego historycznym protoplastą był poległy w bitwie z Mongołami wielki książę włodzimierski Jurij 
Wsewołodowicz (zm. 1238), zob. A.И. Кирпичников, Св. Георгий и Егорий Храбрый: Исследование 
литературной истории христианской легенды. С-Петербургъ, 1879.

42 Zob. I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV w., Poznań 
1996, s. 21–22; B. Uspieński, Kult Świętego Mikołaja..., s. 64, 204–207.
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nia w źródłach pisanych, to już zjawiskiem widocznym jest wzrost popularności kultu 
męczennika w następnych wiekach43. Kto wie, czy fundowane przez hospodarów moł-
dawskich cerkwie Świętego Jerzego w Baia (XV wiek) albo Suczawie (początek XVI 
wieku) nie są w jakimś stopniu pokłosiem literacko-homiletecznej aktywności Grzego-
rza Cambłaka?

Fakt napisania przez tyrnowskiego twórcę trzech różnych tekstów ku czci Świę-
tego Jerzego musi rodzić pytanie o cel takiego działania. Z pewnością nie chodzi tu 
o pragnienie czysto literackiego spełnienia się, albo chęć zdobycia sławy kaznodziei czy 
pisarza. Mamy liczne powody, by sądzić, że Grzegorz Cambłak był w pełni świadomy 
swej podrzędnej roli „twórcy” (manus Dei), którą nakładał nań średniowieczny system 
literatury wschodniochrześcijańskiej i swoją aktywność postrzegał w perspektywie re-
ligijnych relacji wdzięczności i prośby, jakie powinny zachodzić pomiędzy stworze-
niem a Stwórcą i Jego świętymi44. Wobec tego należałoby się przyjrzeć omawianym tu 
utworom pod względem ich funkcjonalności, czyli możliwości realnego wykorzystania 
w praktyce liturgicznej. 

Pierwsze słowo pochwalne ku czci Świętego Jerzego rozpoczyna się wyraźnie na-
kreśloną opozycją czasową „wczoraj–dziś”, która uwypukla radość i podniosły charakter 
wspomnienia w kontekście obchodzonej właśnie chrześcijańskiej Paschy. Powtórzenie 
tej antytezy w kolejnych zdaniach i rozwinięcie jej poszczególnych elementów składo-
wych rytmizują wyraźnie tekst, ale przede wszystkim nakreślają główną myśl ideową 
dzieła – pokonanie diabła i śmierci, które dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa, staje się również udziałem Jego świętych, zwłaszcza męczenników. Takie po-
łączenie głównego tematu homilii z innym ważnym świętem w kalendarzu liturgicznym 
Kościoła wschodniego było znane w literaturze bizantyńskiej i słowiańskiej45. Zastoso-
wany w tym przypadku przez autora paralelizm jest najzupełniej zasadny, bowiem wio-
senne wspomnienie Jerzego (23 kwietnia) oscyluje często wokół Wielkanocy i przejmuje 
wiele z jej topiki. Kłopot pojawia się jednak, gdy Niedziela Zmartwychwstania Pańskie-
go wypada w danym roku później niż 22 kwietnia. Wówczas to, kluczowa dla tej homi-
lii, antyteza „wczoraj–dziś” i zbudowany na jej fundamencie kontekst paschalny wstępu 
(ale też i dalszej części utworu) tracą już swój sens i głęboką wymowę, przez co logicz-
nie nie jest już możliwe wykorzystanie tego słowa w praktyce. To jest zapewne powód, 

43 Zob. E. Kocój, Świątynie – postacie – ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej 
w wyobrażeniach rumuńskich, Kraków 2006, s. 37.

44 Oto dwa tylko przykłady: Т¥” что имаши достоино въздати мчЃник¹, во истин¹ ничтоже, и смотри 
ми... (1SPG, s. 309); Начинающу же ми повэсть [...] вънимати ¹срьдно молю бг¡ Pолюбьзн¥х вашихь 
д¹шахь прэдложен·е. И аще что недостатьчно б¹деть, прош¹ вась млости сподобити ме. [...] С ·а ти 
wт нас, Стефане, твое намь, иже въ д¹ши любве знамен·а. Аще ¹бо по достоан·¹, еже не дает ми 
пом¥слити ключимэ, тебэ о семь бл ¡@год¡@ ть, на тебе бо уповавь, еже о тебэ съставихъ слово... (Żywot 
Stefana Deczańskiego..., s. 66, 136). 

45 Dotyczy to tak zwanych świąt towarzyszących, które niekiedy stanowią nawet jeden blok liturgicz-
ny. Tak więc: Słowo na Niedzielę Palmową Andrzeja z Krety jest powiązane z Sobotą Łazarza; Pochwała 
św. św. Joachima i Anny Kozmy Westitora – ze świętem Narodzenia NMP; Słowo pochwalne ku czci 
Świętego Michała Woina (z Potuki) patriarchy Eutymiusza Tyrnowskiego – ze świętem Wprowadzenia 
NMP i tak dalej. W twórczości Cambłaka również je spotykamy: Słowo ku czci trzech młodzieńców i pro-
roka Daniela jest powiązane ze świętem Bożego Narodzenia, a Słowo na Niedzielę Palmową (Kwietną) 
z pobytem Jezusa w Betanii i wskrzeszeniem Łazarza (Sobota Łazarza), zob. А.И. Яцимирсий, Григорий 
Цамблакъ…, s. 38; Д. Кенанов, Евтимиева метафрастика..., s. 64.
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dla którego pozostałe dwa słowa pochwalne Cambłaka (2SPG i 3SPG) nie posiadają już 
tak wyraźnych powiązań koncepcyjnych ze świętem Wielkanocy. Oba prezentują w tym 
względzie odmienne założenia ideowe, koncentrując się raczej na ogólnych paralelach 
martyrologicznego wątku śmierci Chrystusa i Jerzego, dzięki czemu możliwe jest ich 
swobodne wykorzystanie w każdym układzie kalendarza cerkiewnego. 

Inny przykład wiąże się, jak sądzę, z próbą dostosowania dzieła do zakładanych 
możliwości percepcyjnych odbiorców poprzez selektywny dobór materiału hagiogra-
ficznego i odmienne rozłożenie akcentów. Tak więc w drugim słowie pochwalnym 
Cambłaka, skierowanym do wiernych w Mołdawii, znajdziemy piękny, niemal poetycki 
opis Kapadocji46 (ziemskiej ojczyzny świętego), którego ekwiwalentów brak w słowach 
pierwszym i trzecim. Jeśli uznamy, że 1SPG i 3SPG pierwotnie były przeznaczone dla 
monastycznego środowiska w Konstantynopolu lub na Athosie, które utrzymywało bez-
pośrednie kontakty z klasztorami kapadockimi, to taki brak komentarza o charakterze 
topograficznym i znaczeniu tych ziem (Kapadocja–Wschód – ojczyzna ważnych posta-
ci biblijnych) wydaje się zrozumiały. Co innego w oddalonej już bardziej na północ 
Mołdawii, gdzie należało zakładać słuchacza mniej obeznanego z geografią chrześ-
cijańskiego Wschodu. Ale nie tylko. Literacki opis Kapadocji jest już zwieńczeniem 
rozwijanej w dość obszernym wstępie głównej myśli dzieła – pochwały prawdziwego 
męstwa, które cechowało sprawiedliwych mężów Starego i Nowego Przymierza (Set, 
Noe, Józef, Hiob, Paweł). Męstwem tym oraz heroizmem czynu przeciwstawiali się oni 
diabłu – widzialnemu i niewidzialnemu, a dotkliwie go pokonawszy, zasłużyli na uzna-
nie w oczach Pana i otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Takim Bożym reprezentantem 
jest też Święty Jerzy, obdarzony wszelkimi cnotami i szlachetnym pochodzeniem, który 
skupia w swej wyidealizowanej hagiograficznie postaci cechy ich wszystkich (głównie 
apostoła Pawła) i dostarcza najdoskonalszego dowodu odwagi oraz wytrwałości w da-
waniu świadectwa o Chrystusie. 

W nieco inny sposób autor przedstawia tę myśl w trzecim słowie pochwalnym. 
Retoryczna prezentacja świętego jako uczestnika chwały niebieskiej, ze wszech miar 
godnego zaszczytnego miejsca w orszaku męczenników, stanowi punkt wyjścia do bu-
dowania literackiej postaci młodzieńca przygotowującego się do rzeczywistego i trans-
cendentnego starcia z siłami zła. Utwór przedstawia bowiem w swej wymowie orator-
ską opowieść o bitwie, którą w „apokaliptycznych” czasach prześladowań stoczy cesarz 
Dioklecjan – instrument złości szatana, z młodym Bożym wojownikiem Jerzym. Każda 
ze stron w tej konfrontacji posiada swe cele i każda realizuje własną strategię. Autor 
akcentuje bezskuteczne wysiłki oprawcy usiłującego najprzeróżniejszymi mękami lub 
obietnicami złamać opór świętego, aby nakłoniwszy go w ten sposób do złożenia ofia-
ry pogańskim bogom, dać wyraz ich potęgi i skuteczności działania. Przeciwnik w tej 
bitwie – Jerzy – jest jednak doświadczony, zaprawiony w boju formacją duchową, jaką 
przeszedł w swym krótkim życiu, kiedy odrzucając to wszystko, co ulotne i ziemskie, 
zapragnął poprzez męczeństwo zdobyć prawdziwy skarb w niebie. Dioklecjan i jego 

46 Wбилное богатства, и еже въ санwa славное. кто бо не вэсть избранн©ť каппадокwмь стран©. 
земл© въсе© яко же би реклъ кто съсець. или источникь wбилн¥мь течен·е¡ N якоже окръстъ напаť. 
вэдťть р ¡е cкное персе и мидэне. арсакидэне же и аравлэне. галате и армене и ви»ин·ане. сири и асс·ане. 
и е»·wпс·ти прэдэли. иже чьстнаа присно землť оно©, чрьплťть. землť точť щ©ť медь и млэко якоже 
слово. блЃгородень ихже § въстwкъ слЃнца по ·wву (2SPG, s. 17).
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sprzymierzeńcy w konfrontacji z Jerzym okazują się więc bezradni, a nawet śmieszni, 
co tym bardziej uwypukla przewagę chrześcijańskiego oręża, którymi są cnoty – wiary, 
wytrwania, cierpliwości i bezgranicznego zaufania Bogu. Autor miejscami intensywnie 
beletryzuje tekst homilii (notabene zjawisko charakterystyczne dla pisarstwa Cambłaka), 
przygotowując niejako swego odbiorcę, poprzez nakreślenie szerszych planów fabuły, 
do mających nastąpić wydarzeń, albo usiłując wpłynąć na jego wyobraźnię i emocje 
poprzez plastyczne opisy. 

Pierwsze i trzecie słowo pochwalne Grzegorza Cambłaka ku czci Świętego Jerzego 
posiadają bardzo podobną, klasyczną, przejrzystą i dobrze rozplanowaną strukturę teks-
tu. Są przez to typowymi przykładami południowosłowiańskiej prozy hagiograficzno- 
-panegirycznej przełomu XIV i XV wieku, o charakterystycznym selektywnym podej-
ściu do materiału hagiograficznego, dużym nasileniu emocjonalnym i licznych retorycz-
nych interpretacjach. Na ich tle drugie słowo pochwalne jawi się jako bardziej „kla-
syczne”, zbliżone w swej strukturze i stylu do narracyjnej prozy hagiograficznej, gdzie 
kolejność i wymowa poszczególnych epizodów wynikają z treści żywotu. Dotyczy to 
również stylu wypowiedzi, znacznie prostszego w tym wypadku i bez szczególnie zawi-
łych fraz, które by wprowadzały mówcę w wysokie rejestry retorycznego uniesienia. To 
sugerowałoby mniej wyrobionego literacko odbiorcę tekstu (słuchaczy katedralnego ka-
znodziei w Suczawie?), a jednocześnie w pewnym sensie objaśniało przyczyny znacz-
nie mniejszej popularności dzieła poświadczonej w rękopisach47. 

Mimo uniwersalnego charakteru średniowiecznej literatury bizantyńsko-słowiań-
skiej, specyfika strukturalno-formalna niektórych jej dzieł, ich styl, oś ideowa czy po 
prostu środowisko adresatów wymuszały niekiedy wprowadzanie korekt tekstu, a w pew-
nych przypadkach nawet prowadziły do jego gruntownych redakcji. Na podstawie trzech 
przedstawionych tu panegiryków można stwierdzić, że Grzegorz Cambłak dokładnie ro-
zumiał ten mechanizm i szczególnie odpowiedzialnie traktował wymagania, jakie stały 
przed nim jako pisarzem i kaznodzieją. Starał się zatem tak kształtować materię słowa 
i strukturę swoich dzieł, aby zaspokajały one estetyczno-stylistyczne oczekiwania od-
biorców i by jak najlepiej spełniały swe panegiryczne, a zarazem parenetyczne zadania. 
Czy skutecznie? Na to pytanie dadzą zapewne odpowiedź w przyszłości znacznie ob-
szerniejsze niż to i bardziej kompleksowe badania. 

47 Struktura słowa jest czytelna, ale nierównomiernie rozplanowana, przez co tekst wydaje się niedo-
pracowany. Szczególnie widoczne jest to w braku oczekiwanej na końcu właściwej (podsumowującej) re-
torycznej pochwały świętego i święta oraz modlitwy wstawienniczej. Autor kończy mowę jakby w pośpie-
chu, słowami: И что ми на мнw¤э Георг·ев¥a похваль плести слово (2SPG, s. 31).


