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Kategoria superlatywu w dawnych i współczesnych 
tekstach nabożeństwa drogi krzyżowej

Artykuł przedstawia cząstkowy rezultat badań nad przemianami stylistycznymi 
i gatunkowymi nabożeństwa drogi krzyżowej w XX wieku. Ta forma pobożności 
znana jest przynajmniej od XVII wieku (jeśli nie brać pod uwagę wcześniejszych 
pokrewnych nabożeństw pasyjnych)1, natomiast wiele wskazuje na to, że właśnie 
w XX wieku dyskurs drogi krzyżowej uległ największym zmianom (por. Sieradzka-
-Mruk 2016).

Jak wiadomo, klasyczne nabożeństwo tego typu składa się z 14 stacji. Przy każdej 
z nich na ogół odmawia się krótkie formuły modlitewne mające charakter względ-
nie stały2 oraz wygłasza dłuższe rozważanie o charakterze relatywnie zmiennym. 
Osoba odprawiająca nabożeństwo może ułożyć tekst samodzielnie, możliwe jest 
też niewerbalne rozmyślanie nad męką Chrystusa. Powszechna jest jednak prakty-
ka korzystania z gotowych tekstów publikowanych w modlitewnikach i osobnych 
zbiorkach, a także w postaci broszurek. Mogą one służyć jako pomoc dla duchow-
nych przewodniczących nabożeństwu, mogą być także używane przez świeckich 
do prywatnego odmawiania. Obecnie teksty takie zamieszcza się także w prasie 
katolickiej oraz w Internecie. Bogaty wybór możemy znaleźć na stronach interne-
towych zakonów (np. kapucynów, bernardynów, dominikanów), diecezji, parafii, 
sanktuariów i różnych organizacji religijnych. Niektóre rozważania są anonimowe, 
wiele jednak ma znanych autorów, nie tylko księży czy zakonników, ale też osoby 
świeckie płci obojga.

1 Na temat drogi krzyżowej i jej historii z perspektywy teologicznej zob.: Smereka 1980; Kopeć 1994.
2 Na przykład: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
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Materiałem badawczym tego artykułu jest 100 tekstów wydanych3 przed Sobo-
rem Watykańskim II4, na ogół z pierwszej połowy XX wieku, oraz dla porównania 
100 tekstów współczesnych z końca XX wieku i początku obecnego stulecia.

Jedną z  bardziej wyrazistych zmian, które zaszły w  języku dróg krzyżowych 
w ciągu XX wieku, jest zmiana frekwencji użycia stopnia najwyższego przymiotnika 
i przysłówka.

Ta kategoria, będąca na pograniczu fleksji i słowotwórstwa, obecnie częściej do 
słowotwórstwa zaliczana (np. Wróbel 1984: 439–441), była bardzo często używana 
na początku XX wieku.

W badanym materiale najczęściej przymiotniki w stopniu najwyższym odnoszą 
się do Jezusa:

Najukochańszy Zbawco, chcę Cię miłować z całej duszy swojej (Głos 1935: 252).
Odkupicielu mój najdroższy! (Ogień 1949: 267).
Ofiaruję Ci krzyżową drogę moję (sic!), o najsłodszy, najboleśniejszy Jezu! (Wiąz. 

mirry 1900: 163).
Najmilszy, najdroższy, najłaskawszy, najlitościwszy, najdobrotliwszy, najświętszy, 

najniewinniejszy to określenia, które występują szczególnie w apostrofach modli-
tewnych.

W niektórych tekstach są tak częste i powtarzalne, że nabierają niemal charak-
teru epitetu stałego (np. najdroższy Jezu).

Wydaje się, że autorzy wręcz nie uważali za stosowne, aby można było użyć imie-
nia Jezus bez określenia w superlatywie. Wyrazy te pełnią głównie funkcję emotywną 
(zwłaszcza takie, jak najmilszy, najdroższy, najukochańszy), ale także są przejawem 
etykiety językowej (zwłaszcza najłaskawszy, najmiłościwszy i najlitościwszy). Wiążą 
się także oczywiście z podkreślaniem boskiej natury Chrystusa, któremu przypisuje 
się przymioty w stopniu najwyższym (najświętszy, najmiłosierniejszy, najchwaleb-
niejszy, najniewinniejszy, najczystszy).

Na uwagę zasługują zupełnie niestosowane we współczesnym nabożeństwie 
w  stosunku do Jezusa określenia najsłodszy, najśliczniejszy i  najpiękniejszy, jak 
w przykładach:

O Jezu najsłodszy, nie chcę, jak Cyrenejczyk, wymawiać się od krzyża Twego (To-
ruń 1938: 15).

(…) stracił Syn Twój najśliczniejszą ludzką postać przy okrutnej męce (Anioł 
1902: 383).

Marja (sic!) żałując swego najpiękniejszego Syna z  boleścią powtarzała: Jezu, 
Synu mój! (Wielicki 1912: 265).

3 Za istotną dla moich badań uznałam datę wydania, a nie powstania tekstu, a zatem czas jego funkcjo-
nowania jako przeznaczonego do odprawiania (por. Sieradzka-Mruk 2016: 16).

4 Obradował w latach 1962–1965. Należy podkreślić, że sobór stanowi tylko umowną cezurę, na ogół 
bowiem zmiany w języku nabożeństwa zachodziły stopniowo, chociaż można wskazać także zjawiska 
ewidentnie od soboru zależne. Więcej na ten temat: Sieradzka-Mruk 2016: 221–225.
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Określenia tego rodzaju rzadko są używane w stosunku do mężczyzny, współ-
cześnie raczej ironicznie. Obecność takich przydawek może świadczyć o pojmowa-
niu Jezusa przede wszystkim jako Boga, a nie człowieka, podkreślanie Jego wyjątko-
wej pozycji, a zatem niejako wyłączanie Go z kategorii mężczyzn.

Pewna część określeń Jezusa związana jest z  Jego przeżyciami w czasie drogi 
krzyżowej; np. najposłuszniejszy, najcierpliwszy, najboleśniejszy (od przymiotnika 
bolesny, w odniesieniu do osób jest to użycie wyraźnie już dziś archaiczne, obecnie 
występuje głównie w stałym połączeniu Matka Bolesna):

O Jezu mój, Jezu najboleśniejszy (…) spojrzyj proszę na mnie okiem miłosierdzia 
Twojego (Wadowice 1903: 22).

Na zasadzie synekdochy te same określenia odnoszą się do części ciała Jezusa, 
np. ciało najświętsze, twarz najświętsza, najśliczniejsza, najświętsze ramiona, oczy 
najświętsze, krew najdroższa i najświętsza, najświętsze rany, najświętsze serce: (…) 
zbolały Jezus (…) najświętsze ramiona swoje pod ciężki krzyż chętnie i cierpliwie pod-
dał (Anioł 1902: 351).

Owe to moje słowa światowe, próżne, kłamliwe, uszczypliwe (…) oszpeciły (…) 
Twarz Twoję (sic!) najśliczniejszą (…), owe oczy moje (…) błąkające się za marnością 
świata (…) podbiły i zaczerniały Oczy Twoje najświętsze (Wadowice 1903: 30).

Podobnie stopień najwyższy jest odnoszony do Maryi, która jest najboleśniejsza, 
najświętsza, najmilsza, najukochańsza, najdobrotliwsza, najsmutniejsza i najsłodsza:

Najdobrotliwsza Pani moja, domyślam się, co za gwałtowny żal ogarnął Naj-
świętsze serce Twoje (Gniezno 1935: 13).

O Jezu! o Maryo! Najsłodsze delicje serca mego, niech cierpię, umieram dla miłości 
waszej (Kochajmy 1925: 422).

O najświętsza Maryjo! o Matko najukochańsza i najsłodsza! w jak ciężkich zo-
stawałaś gorzkościach, kiedyś najukochańszego Syna swego tak skatowanego widzia-
ła! (Anioł 1902: 382).

Zwróćmy uwagę na nagromadzenie takich określeń nadające całemu fragmento-
wi charakter skrajnie emotywny.

To, co spotyka Jezusa, też bywa określane w superlatywie: największe boleści, 
najboleśniejsze upadnienie, najniesprawiedliwszy wyrok, droga najboleśniejsza, naj-
straszniejsza męka, najokropniejsze cierpienia:

Panie Jezu Chryste, któryś dla zbawienia naszego przyjął najniesprawiedliwszy 
sąd i wyrok śmierci, racz nas nauczyć, byśmy (…) gardzili wszelkimi złośliwymi sąda-
mi ludzkimi (franciszkanie 1916: 6).

(…) wyraź (…) w duszy mojej ciągłą pamięć Twoich najokropniejszych cierpień 
(Kleparz 1927: 17).

Przyjmij (…) te moje wymierzone kroki w drodze najboleśniejszej krzyża Twojego 
(Chrząszcz 1914: 268).

Wiele określeń w  stopniu najwyższym odnosi się do osoby mówiącego, mają 
one z reguły znaczenie negatywne: najniegodniejszy grzesznik, najniewdzięczniejsze 
dziec ko, jak w przykładach:

Mówcie do mnie jako do największego z łotrów łotra (Poznań 1934: 48).
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Padam do Twych stóp świętych, o  Matko ukochana, ja najniewdzięczniejsze 
dziec ko (Agn. 1938: 14).

(…) oto u nóg Twoich klęczy największy w świecie grzesznik (Bartynowski 1947: 
354).

Mówiący uniża siebie wobec Boga, stosując hiperbole. Jest to również elementem 
modlitewnej etykiety, podobnie jak określenia postaw i zachowań mówiącego:

(…) z najgłębszą do Ciebie suplikuję pokorą (Kochajmy 1925: 405).
Przed Tobą w grobie złożonym upadam (…) chcąc Ci tym najgłębszym pokłonem 

nagrodzić wszelkie krzywdy (Leszno 1931: 33).
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie określenia wynotowane z tekstów z pierw-

szej połowy XX wieku mają charakter form syntetycznych np. najniesprawiedliwszy, 
najniegodniejszy, najniegodziwszy, najniewdzięczniejszy, najwstrzemięźliwszy, najo-
płakańszy, łącznie z tymi, które dziś zastąpione byłyby raczej przez formy analitycz-
ne, np. najbardziej niegodny, najbardziej niesprawiedliwy, najbardziej wstrzemięźli-
wy. Obecnie na ogół nie tworzy się form syntetycznych od przymiotników będących 
z pochodzenia imiesłowami (jak najopłakańszy)5 lub mających bardzo skompliko-
waną morfologię (jak najniesprawiedliwszy). Wydaje się, że szczególnie prefiks nie- 
blokuje teraz tworzenie takich form, być może dla uniknięcia powtórzenia fonetycz-
nego. Takich ograniczeń nie było najwyraźniej w pierwszej części XX wieku:

Uważ jak Jezus najopłakańszy (…) upada na ziemię po raz pierwszy (Bochnia 
1900: 6).

O Jezu najwstrzemięźliwszy i najskromniejszy, proszę Cię, udziel mi cnoty skrom-
ności (Kleparz 1927: 19).

(…) żałuję (…), żem Cię najwyższe Dobro (…) najnieszczęśliwszy grzesznik obra-
ził (Kochajmy 1925: 405).

Czy też na taką zawziętość nad najniewinniejszym Jezusem boleć nie będziesz? 
(Kraków 1900: 45).

Niekiedy od form stopnia najwyższego tworzone są przymiotnikowe formacje 
ekspresywne z prefiksem prze- np. przenajświętsze ciało, przenajczulsze serca, prze-
najdroższa krew:

O Przenajświętszy Zbawicielu mój! chociaż Cię widzę upadłego, wszakże wyznaje 
Cię wszechmocnym (Mycielski 1926: 19).

(…) Przenajdroższą Krwią Jednorodzonego Syna Twojego, ożywczą Krzyża Jego 
chorągiew poświęcić raczyłeś (Bochnia 1900: 26).

(…) wyznaję, żem jest onym zdrajcą, co z  grzechów swoich ukuł miecz boleści 
przeszywający (…) przenajtkliwsze serca Wasze (Paulini 1938: 24).

Rzadziej mamy do czynienia ze stopniem najwyższym przysłówka, jak w przy-
kładach:

(…) dobry nasz Pan Jezus najniesprawiedliwszy wyrok śmierci najcierpliwiej 
przyjął (Mycielski 1926: 7).

Żebrzę najpokorniej o tę łaskę miłosierdzia Twojego (Wadowice 1903: 26).

5 Na temat współczesnej normy językowej zob. Jadacka 2005: 1674.
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Jak widać, funkcje form stopnia najwyższego przysłówka są podobne do przy-
miotnika – formy odnoszące się do zachowania Jezusa podkreślają najwyższy sto-
pień Jego doskonałości, forma odnosząca się do zachowania mówiącego podkreśla 
Jego uniżenie, a zatem są to elementy etykiety językowej.

Nagromadzenia superlatywów są bardzo charakterystyczne dla dawnego stylu 
pasyjnego – jak zobaczymy, można tu znaleźć dwie lub więcej formy stopnia naj-
wyższego w jednym wypowiedzeniu, a nawet w jednej grupie nominalnej, jak w po-
niższych przykładach:

O jakże tam na widok wszystkich ran Jego odnowiły się wszystkie najczulszego 
serca Jej najżywsze boleści! (Bochnia 1900: 23).

O najłaskawszy i najlitościwszy Panie Jezu Chryste! ponieważ jesteś nieskończenie 
dobry i litościwy, miłuję Cię nadewszystko (sic!) i z całego serca żałuję, żem Cię Pana 
mojego i najwyższe Dobro moje, kiedykolwiek obraził. Ofiaruję Ci tę świętą Drogę, na 
uczczenie onej najboleśniejszej, którą za mnie najniegodziwszego grzesznika raczyłeś 
odbyć (Wilno 1908: 43–44).

Oprócz nagromadzenia superlatywów mamy tu też nagromadzenie wyrazów 
bliskoznacznych. Zwróćmy też uwagę na tautologie (pleonazmy) zawarte w począt-
kowej części powyższego fragmentu, np. najlitościwszy Panie (…) ponieważ jesteś (…) 
nieskończenie litościwy – powtórzenia pewnych treści służą ich podkreśleniu.

Szczególnie dużo form superlatywnych można zauważyć w drogach krzyżowych 
będących parafrazami popularnej wówczas drogi krzyżowej św. Leonarda da Porto 
Maurizio oraz w mniej lub bardziej luźnych nawiązaniach do tego utworu (np. Boch-
nia 1900; Mycielski 1926), ale spotykamy je także w wielu innych tekstach.

Stopień najwyższy jest kategorią, której zmienność w czasie można wyjątkowo 
łatwo zaobserwować. Widać zmiany stopniowe, nie skokowe. Formy superlatywne 
są bardzo liczne na początku XX wieku – w jednym nabożeństwie pojawia się nawet 
66 takich przykładów (Wadowice 1903), przeciętnie występuje ich po kilkadziesiąt. 
W okresie międzywojennym już obserwujemy dużą zmianę – średnio kilkanaście 
takich form występuje w jednym tekście, ale w niektórych zaledwie kilka (np. dla 
kapłanów 1937). We współczesnych tekstach w większości brak użycia form superla-
tywnych – w badanym materiale występują zaledwie w 13 tekstach na 100. Na ogół 
są to obecnie pojedyncze przykłady. Większą liczbę superlatywów stosują tylko nie-
którzy autorzy, np. ks. Józef Jura (10 form stopnia najwyższego). Wydaje się, że jest to 
indywidualna cecha stylistyczna, która wraz z innymi składa się na obraz pewnego 
tradycjonalizmu tego idiolektu (Jura 2013). Oto kilka przykładów ze współczesnych 
tekstów tego autora i innych:

Jezu najdroższy, zawisłeś na krzyżu między niebem a ziemią (Jura 2013).
Nie pozwól Najmilsza Matko, byśmy (…) zmarnowali dar tak wielkiej miłości 

(Trzec. Tys. 2013).
Choć doznała najstraszniejszej krzywdy, (…) to przecież nie narzekała (O uczyn-

kach 2013).
Jak widać, powyższe przykłady użycia są dość konwencjonalne, te same przy-

miotniki w tych samych kontekstach występują bowiem w tekstach o 100 lat starszych.
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Nie jest zaskoczeniem pojawienie się analitycznych form stopnia najwyższego, 
nieużywanych dawniej (zob. np. Bajerowa 2005: 65–66, Satkiewicz 2001: 101), ponie-
waż to tendencja dotycząca polszczyzny ogólnej:

Tak, to właśnie tam, gdzie udzielenie pomocy wydaje się najbardziej poniżające, 
najbardziej niepozorne, najmniej widoczne (Konarski 2013).

Ale ona przyniosła Jezusowi najbardziej zwyczajną miłość (Buryła 2013).
(…) Twoja śmierć na krzyżu to (…) najbardziej wyraźny znak ceny, jaką zapłaci-

łeś (Dziewiecki 2013).
Stopniowanie analityczne podnosi wyrazistość formy oraz pozwala uniknąć al-

ternacji (Bajerowa 2005: 66). Niekiedy jednak może budzić zastrzeżenia popraw-
nościowe ze względu na nieuzasadnione odejście od formy tradycyjnej, jak w dwóch 
ostatnich cytowanych przykładach (Jadacka 2015: 1674).

Za nowe zjawisko można uznać też nieco częstsze odnoszenie się superlatywów 
do wyrazów abstrakcyjnych, które do tej pory nie były używane zbyt często w trady-
cyjnych drogach krzyżowych:

Szymon uczestniczył w największej i najświętszej sprawie (Trzec. Tys. 2013).
(…) Ona jest kwintesencją kobiecości w jej najwznioślejszym wymiarze (Ważny 

2008: 52).
Działanie może być ucieczką od działania najważniejszego (Boniecki 2013).
Jak można sądzić, wiąże się to ze zwiększeniem liczby wyrazów abstrakcyjnych – 

swego rodzaju intelektualizacją6.
Przykładów użycia stopnia najwyższego w najnowszych drogach krzyżowych jest 

jednak zbyt mało, by można było wysnuć co do tego bardziej zdecydowane wnioski.
Jak wskazuje analiza, frekwencja form stopnia najwyższego we współczesnych 

drogach krzyżowych uległa wyraźnemu zmniejszeniu w porównaniu z tekstami z po-
czątku XX wieku, chociaż zależy to od indywidualnego stylu danego autora. Wydaje 
się, że jest to związane z pewnymi zmianami składniowymi, szczególnie w strukturze 
grup nominalnych7, co wymagałoby dalszych badań. Wpływ na obserwowane różnice 
w częstości występowania superlatywów ma także uproszczenie modlitewnej etykie-
ty językowej (por. Makuchowska 1998)8 oraz zmniejszenie liczby środków ekspresji. 
Jest to zatem jeden z elementów pozwalających postawić tezę9 o zmianach w hierarchii 
funkcji wypowiedzi (i zarazem aktów mowy) w omawianym nabożeństwie, które to 
zmiany zaszły w ciągu XX wieku (por. m.in. Sieradzka-Mruk 2014).

6 Wyrazy abstrakcyjne, niekiedy zapożyczone, niekiedy mające charakter scjentyzmów, niejednokrot-
nie sąsiadują we współczesnym dyskursie drogi krzyżowej z kolokwializmami (więcej na ten temat: 
Sieradzka-Mruk 2016: 220).

7 Chodzi o zmniejszenie liczby przydawek, w tym przydawek przymiotnych, w grupach nominalnych. 
Zjawisko to dotyczy prawdopodobnie nie tylko języka religijnego, lecz także niektórych innych od-
mian polszczyzny. Być może należy je łączyć ze znanym faktem ekspansji pewnych cech języka po-
tocznego (por. np. Wilkoń 1987: 52, Jędrzejko 2001: 123). Problematyka składniowa wykracza jednak 
poza przyjęty w niniejszym artykule zakres badań.

8 Co odnosi się oczywiście nie tylko do tekstów pasyjnych, ale też do języka religijnego w ogólności.
9 Teza ta wymaga osobnego rozwinięcia.
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Źródła cytowane10

Agn.11, 1938, [= Agnieszka], Droga krzyżowa dla dusz wewnętrznie cierpiących (w duchu wy-
nagrodzenia), nakład Księgarni Katolickiej M. Łubieńskiej12, Kraków.

Anioł, [1902?], Droga Krzyża Jezusowego to jest nabożeństwo, które, kiedy kto nabożnie odpra-
wi, otrzyma te odpusty, które otrzymują nawiedzający miejsca św. w Jeruzalem [w:] Anioł 
Stróż chrześcijanina katolika. Zbiór modłów i pieśni służący dla dusz pobożnych. Z do-
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