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Cantilena inhonesta. Internetowe intermedium1

Na Mikołaja z Koźla limeryk

Nie zna twych Lebensdaten dziejopis,
śląsko-czeski był twój životopis;

żyłeś Bogu ku chwale,
lecz rozsławił cię trwale

zamazany inkaustem rękopis!...

Staszkowi Balbusowi,
Współautorowi licznych limeryków

Tekst prezentowany niżej stanowi jeden z rozdziałów książki, w której stawiam tezę, 
że Cantilena inhonesta, zaliczana do kanonu literatury staropolskiej, jest jednak 
tekstem czeskim. Rewizję kanonicznej wersji kantyleny Romana Jakobsona z 1934 
roku posuwam jeszcze o krok dalej niż nasi krakowscy koledzy, Wacław Twardzik 
i Maciej Eder2. Do ich „nieodwołalnej” korekty lekcji 17 wersu kantyleny dodaję 
swoją, równie „nieodwołalną” wersję odczytania wersu 5, różną nie tylko od wersji 
Jakobsona, lecz także wszystkich pozostałych badaczy, co nota bene oznacza, że 
ostatnia zagadka „rękopisu zamazanego inkaustem” została rozwiązana. 

Publikując jeden z rozdziałów tej „książki niedokończonej”, zachęcam do jej 
przyszłej lektury.

Książka moja, która gatunkowo chce być „monografi ą jednego utworu”, nie-
wielkiego wprawdzie, bo składającego się z siedmiu strof trzywierszowych, ale 

1 Dostęp do wszystkich cytowanych dalej źródeł internetowych 2012.04.09. staropolska.pl/średnio-
wiecze/poezja.../cantilena_inhonesta.html; http://staropolska.pl/napisali/hojdis.htlm jacek23151.pin-
ger.pl [dostęp: 6–7.09.2011]; http://wykop.pl/link/195145/myslisz-ze-sredniowiecze-to-tylko-miecze
-i-rycerze-to-poczytaj.

2 Zob. M. Eder, W. Twardzik, Czy staropolska kicz/kić była naprawdę wyrazem nieprzyzwoitym? 
(Cantilena inhonesta odczytana na nowo) [w:] Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi 
Romanowi Laskowskiemu, Kraków 2006.
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obrosłego pokaźną literaturą w języku polskim, czeskim i niemieckim, rozpo-
czyna się od – limeryku, poświęconego autorowi kodeksu z początku XV wieku, 
franciszkaninowi Mikołajowi z Koźla. I właśnie dlatego jej fragment postanowi-
łem umieścić w księdze jubileuszowej Stanisława Balbusa, z którym napisaliśmy 
wspólnie nie jeden limeryk!...

Kodeks Mikołaja z Koźla, pisany w latach 1416–1423, aktualnie przechowywa-
ny w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego (sygnatura I Q 466), jest pomnikiem 
kultury Śląska. Pisany w trzech językach: łacińskim, niemieckim i czeskim, stano-
wi prawdziwą skarbnicę nauk wszelakich, wiedzy i umiejętności, po części także 
jest „diariuszem”, w którym autor zarówno zapisywał wydarzenia publiczne, jak 
i czynił osobiste notatki.

Paradoksalnie jednak imię autora rozsławiła karta 4r rękopisu, na której znaj-
duje się fragment zamazany inkaustem, co powoduje naturalną ciekawość, jakie to 
treści miały pozostać zakryte przed oczami potomnych.

Pierwsza wzmianka o rękopisie pochodzi z roku 1829. Jej autorem był odkrywca 
kodeksu, archiwista uniwersyteckiej biblioteki we Wrocławiu August Heinrich Hoff -
mann von Fallersleben, natomiast pierwszym badaczem, który odczytał zamazaną 
kantylenę prawie w całości, był profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, polski slawi-
sta, Władysław Nehring, który uważał tekst za utwór czeski (artykuł na ten temat 
opublikował po niemiecku w roku 1893). W roku 1934 Roman Jakobson dał swo-
ją wersję lekcji w artykule Slezsko-polská Cantilena inhonesta ze začátku XV. století. 
Wersja Jakobsona stała się na wiele lat, praktycznie do naszych czasów, wersją kano-
niczną, z której czerpali prawie wszyscy późniejsi badacze. Została ona dostrzeżona 
w Polsce: Julian Krzyżanowski informował o „najstarszym erotyku żakowskim” już 
w roku 1937, i to w „Wiadomościach Literackich”, a więc prestiżowym czasopiśmie 
literackim tamtego czasu. Rok później przedrukował ten tekst w swojej klasycznej 
monografi i o literaturze od średniowiecza do baroku, dzięki czemu pogląd, że oto 
został odkryty najdawniejszy tekst polskiej liryki świeckiej, zyskał sankcję naukową. 
Tuż po wojnie, po „powrocie Śląska do Macierzy”, na fali zainteresowania silesiaca-
mi, inny wybitny uczony, Stanisław Rospond, podjął ten temat. Dzięki autorytetowi 
dwóch znawców Cantilena inhonesta weszła na trwałe do kanonu literatury staro-
polskiej, pojawiła się w licznych antologiach i opracowaniach oraz w akademickich 
podręcznikach historii literatury. Spośród badaczy późniejszych w jej propagowaniu 
miał szczególne zasługi Maciej Włodarski. Z badań czeskich nad tekstem kantyleny 
wymienić trzeba przede wszystkim Zdeňka Nejedlego, który umieścił ją w monu-
mentalnej syntezie Dějiny husitskho zpěvu v Čechách (pierwsze wydanie na początku 
XX wieku, 1904; reedycja 1954). Nejedlý, czytając na początku wieku tekst „po swo-
jemu”, odmiennie od Nehringa, w reedycji z lat pięćdziesiątych, nie mógł cytować 
Jakobsona w czasach stalinowskich, czytał nadal tekst nieco odmiennie, ale też nie 
obalił podstawowych tez Jakobsona. Problem, czy kantylena jest tekstem polskim, 
czy czeskim, postawił Petr Nejedlý w roku 1988, a na przełomie wieku XX i XXI 
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tekstem kantyleny i osobą Mikołaja z Koźla zainteresowali się naukowcy związani 
ze środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Libor Pavera i Martina Lechová 
oraz Libor Martínek)3.

Przełom w badaniach pieśni nastąpił w roku 2006, kiedy Wacław Twardzik 
i Maciej Eder podważyli lekcję Jakobsona, opierając się na fotografi ach wyko-
nanych, między innymi w ultrafi olecie, w laboratorium policji kryminalnej we 
Wrocławiu. Ale ich rewizja objęła de facto tylko lekcję dwóch spornych wersów 
oraz inną interpretację opozycji twarda || miękka (z której zresztą nie wyciągnęli 
dalszych konsekwencji!), a także obalenie teorii Adolfa Dygacza o rzekomym lite-
rowym zapisie melodii. Krakowscy badacze nie zakwestionowali natomiast zasad-
niczej tezy z roku 1934, że Cantilena inhonesta to „śląsko-polska kantylena” – jak 
pisał Roman Jakobson.

Podejmując badania nad tym utworem, sięgnąłem także do źródeł interneto-
wych, co okazało się niezwykle interesujące. Przede wszystkim nowe odczytanie 
pieśni zanotowanej przez Mikołaja z Koźla przez Wacława Twardzika i Macieja 
Edera trafi ło do Internetu, zawieszone tam przez Anonima, pod linkiem staropol-
ska.pl/średniowiecze/poezja.../cantilena_inhonesta.html [dostęp: 6–7.09.2011] 
i z odsyłaczem do źródłowego artykułu krakowskich uczonych, który dzięki temu 
jest dostępny w Internecie pod M. Eder, W. Twardzik, „Cantilena inhonesta” od-
czytana na nowo (PDF). Poza tym w Internecie warto jeszcze odnotować tekst 
Bogdana Hojdisa, Polski linternet mediewistyczny, w którym Cantilena inhonesta 
jest również wzmiankowana [http://staropolska.pl/napisali/hojdis.htlm; dostęp: 
6–7.09.2011]. Internauci mają dzięki temu dostęp do rzetelnej wiedzy, popartej 
badaniami naukowymi. Można jednak spotkać także wpisy pasjonatów czy przy-
padkowych gości Internetu, którzy nagle natrafi li na frapującą historię żartobliwe-
go erotyku z początku XV wieku.

Pięć lat po ukazaniu się artykułu Edera i Twardzika, na początku września 
2011 roku odbyła się w Internecie „dyskusja”, która świadczy o tym, że także dzieła 
fi lologiczne, pozornie hermetyczne, mogą czasem liczyć na zainteresowanie, a na-
wet „zbłądzić pod strzechy”. Sądzę, że jest ona warta odnotowania i prezentacji, 
nie tylko jako zwykła ciekawostka, ale przede wszystkim jako ważne dla historyka 
literatury i w nie mniejszym stopniu dla historyka języka – świadectwo lektury!

Mój imiennik, występujący pod nickiem jacek23151, pewnie student lub absol-
went polonistyki, przekleił na swoim blogu tekst zamieszczony pod linkiem staro-
polska.pl/średniowiecze/poezja...cantilena_inhonesta.htlm [dostęp: 6–7.09.2011] 
wraz z cytowanym już odsyłaczem do źródłowego artykułu krakowskich uczo-
nych, który dodatkowo „streścił”, a jeden jego fragment przytoczył.

3 Powyższy przegląd stanu badań odnotowuje tylko opracowania najważniejsze, które miały 
istotny wpływ na sposób odczytywania tekstu kantyleny i kierunek badań. W tej części książki po-
mijam też ważne opracowania niemieckie, ponieważ w sprawie odczytania Cantilenae inhonestae nie 
wnoszą istotnych konstatacji.
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Autor studiował fi lologię, bo już w pierwszym zdaniu posługuje się terminami 
z gramatyki historycznej, którą tradycyjnie męczy się studentów, żeby im pokazać, 
jacy są tępi (na każdym kierunku studiów są przedmioty, które służą dobremu 
samopoczuciu kadry profesorskiej). Zapoznajmy się z ową wymianą zdań:

#ja-mnie-moje#językowo

My, fi lologowie, często zajmujemy się, jak mówią laicy, „pierdołami” i w sumie jest to praw-
da, bo kogo obchodzą jakieś metatezy czy wzdłużenia zastępcze. I tak samo mało kto rozu-
mie to, że fascynuje mnie od pewnego czasu „Cantilena inhonesta”, czyli rzecz, która udo-
wadnia, że nasi przodkowie nie pisali tylko Bogurodzic, Legend o świętym Aleksym i innych 
nabożnych rzeczy, ale i lubili sobie poświntuszyć.

Rzecz pochodzi z 1416 roku (przynajmniej odpis) i została zanotowana w Ołomuńcu na 
marginesie jakiejś świętej księgi przez kogoś, kto wiózł ją bodaj do Włoch, po czym zamaza-
na inkaustem przez wewnętrzną cenzurę i odczytana dopiero w XIX w. Wiersz wygląda tak:

Chcy ja na pannu żałować,
Nie chciałat’ mi trochy dać
Memu koni owsa.

Mniszli ty, panno, bych był mał?
U mniet’ wisi jako skarb
Nożyk przy biedrzycy.

Rozżży, panno, świecyczku,
Przysuczywa dratwiczku,
Jako pirwe było.

Na pisane pierzynie
Damy sobie do wole
Piwa i miedu.

Rozżży, panno, kahaniec,
Ohledawa hned wianiec,
Jeszczeli je cał.

A ktorak może cał byci,
Dałaś z tym ji starhaci,
Kto pirwe przybiehł.

Mniszli, panno, bych był ślep?
Uderzym ja kijem w kierz,
Wyżenu zajece.

Poza tym, że jest dowcipny (pan się skarży na to, że dziewczyna dała innemu zamiast jemu), 
to ma jeszcze mnóstwo zabytków językowych oraz świadectw na to, że pochodzi najpew-
niej ze Śląska. Jest dużo czechizmów – fonetyczne jak h zamiast g –„kahaniec”, „ohledawa”, 
„starhaci”, „przybiehł” zamiast „kaganiec”, „oglądawa”, „stargać”, „przybiegł”, leksykalnych 
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jak „hned” zamiast „zaraz” – do tej pory tak jest po czesku, myślę, że i „uderzym” zamiast 
„uderzę” może być pod wpływem czeszczyzny. Do tego są formy liczby podwójnej jak koń-
cówka -wa zamiast -my w czasownikach odnoszących się do seksu, dwojga osób przecież.

Poza tym znalazłem ciekawy artykuł na temat odczytywania całego wiersza. Jeśli kogoś 
interesuje, to artykuł jest tu

staropolska.pl/(...)cantilena.pdf...
a jeśli nie, to streszczę, że od 150 lat językoznawcy się zastanawiali, jak odczytać kilka 

miejsc, zwłaszcza ten fragment, gdzie jest „starhaci” – myśleli, że tam jest „starł kiczy” i że 
ta „kicz” czyli „wiązka”, „pęk” to jest określenie męskiego narządu. A okazało się, że to zły 
odczyt i chodzi o bezokolicznik wyrazu „stargać”. 

(6 września 2011) /15 komentarzy

Pierwszy komentator reagował krótko, wesoło i „z uśmiechem”:)

Frywolne pierdoły 
20:18 (6 września)

Kilkanaście minut później pojawił się komentarz, którego autorką była dziew-
czyna używająca nicku Bafk a, a który można uznać za cudowne zderzenie języka 
staroczeskiego (i dlatego mniej zrozumiałego) ze współczesnym językiem mło-
dzieżowym:

Kurczę, to nawet ciekawe. Jakbyś tego tu tak przystępnie nie wytłumaczył, to bym nie czaiła, 
o co tam biega, bo takim językiem to pisane, że prawie nic z tego nie kapowałam.

20:29 (6 września)

Do tego „nieczajenia” wypadnie nam jeszcze wrócić. Tymczasem kolejna wiel-
bicielka jacka23151 napisała: 

Uwielbiam Cię (Twojego bloga także;)) właśnie za ciekawostki mniejsze i większe:)

Zachęcony tym odzewem jacek23151 postanowił ułatwić internautom lekturę 
tekstu, zamieszczając tłumaczenie, które jest przekładem fi lologicznym, w zasa-
dzie poprawnym, no – może z jednym błędem w ostatnim słowie: powinno być 
„zająca”.

A na polskie to jest tak:

Chcę się poskarżyć na pannę
Nie chciała dać trochę owsa mojemu koniowi.

Czy myślisz, panno, że jestem mały?

Wisi mi nożyk przy biodrze jak skarb.

Rozpal panno świeczkę
Poszyjemy dratwą tak jak było wcześniej.

Na kolorowej pierzynie damy sobie do woli piwa i miodu.
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Rozpal panno kaganek, spojrzymy zaraz na wianek czy jeszcze jest cały.

Ale jak może być cały, kiedy dałaś go zedrzeć temu kto pierwszy przybiegł?

Myślisz panno, że jestem ślepy? Uderzę kijem w krzak, wygonię zające.

To tłumaczenie jacka23151 na polski wywołało dalsze głosy internautów:

To jest przepiękne! To jest cudowne!
20:46 (6 września)

A ja dziś próbowałem przeczytać parodię „Świtezianki” po „żydowsku” z kalendarza 
z 1926 r. Niestety, przerosło to moje możliwości 

21.17 (6 września)

Piękne  Szkoda że w szkole uczą tylko o Aleksych i Bogurodzicach. Prawie całość zrozu-
miałam, faktycznie osłuchanie z czesztiną mi w tym pomogło.

21:56 (6 września)

Tu zareagował ktoś, kto przyznaje się do kontaktu z językiem czeskim, a więc 
kolejny internauta (po Bafce) zdaje się wspierać tezę, że to jednak może niezupeł-
nie po polsku!

Śliczne to jest! A w ogóle polecam zbiorek „Kiedy mię Wenus pali” – staropolskie wiersze 
wszeteczne i niezawstydane  Rej, Kochanowski, Szarzyński, Morsztyn i całe mnóstwo 
innych, mniej znanych, a równie ciekawych 

21:56 (6 września)

Niejaka kura z biura podniosła dyskusję na forum na wyższy poziom, zachwa-
lając przy okazji „zlinkowany” przez jacka 12151 artykuł Macieja Edera i Wacława 
Twardzika jako „fantastyczny”:

@kura z biura: no, ja mam Fraszki nieprzystojne Kochanowskiego, to w sumie półtora wieku 
późniejsze, ale tam to już na ostre było. Tu fascynuje to, że to średniowiecze jednak. I pole-
cam zlinkowany artykuł, jest fantastyczny!!!

22.17 (6 września)

Fascynujące jest to, że Czcigodnymi Zabytkami po wiekach okazują się „odpadki” – coś, co 
nabazgrano na marginesie szacownej księgi i zamazano, bo nieprzystojne; coś, co pocięto na 
paski, żeby wzmocnić oprawę innej księgi...

Ciekawe, jakie wnioski za 600 lat będą wyciągać językoznawcy z naszych współczesnych 
sprośnych wierszyków...?

22:27 (6 września)

@kura z biura: Też nieraz o tym myślałam.. 
22:48 (6 września)

Do dyskusji porzuconej godzinę przed północą powrócili niektórzy na drugi 
dzień rano. Udało im się utrzymać wysoki poziom dialogu, o którym świadczy 
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między innymi jakże elegancka forma zwracania się do kury z biura z użyciem 
dużej litery w bezpośrednim zwrocie do adresatki:

-do @kura z biura: myślisz, Kuro, że język tak się nam zmieni? Choć może z analizowanych 
epok ktoś coś wynajdzie :D

08:03 (7 września)

Pod wieczór odezwał się jeszcze ktoś, kto najwidoczniej wyszperał w ciągu 
dnia jedno z wydań kantyleny, żeby sprawdzić, jak dotychczas był drukowany tekst 
podany przez jacka23151:

Ha! Sprawdziłam właśnie, że w tym zbiorku (wyd. 1987) wątpliwy wers jest jeszcze w wersji 
„Zaże ji nie starł kici kto pirwe przybiehl”.

19:30 (7 września)

jacek23151, najwidoczniej zadowolony z odzewu, odpowiada:

A lekcja prawidłowa jest właśnie taka, w oryginale było: „dala stim gi starhaczy” 
19:51 (7 września)

Dwie minuty później jacek23151 dołącza szersze wyjaśnienie, przeklejając 
fragment artykułu Edera i Twardzika: 

Lekcję dala stim uważamy jednak za odczytanie najsensowniejsze przede wszystkim dlatego, 
że cały tekst pieśni jest, jak wiadomo, pierwszoosobowym wyznaniem młodzieńca, czyniące-
go niedwuznaczne propozycje pewnej pannie; w żadnym miejscu nie dochodzi do dwugłosu 
ich obojga. Bezpośrednia wypowiedź panny, in oratione recta, wprowadzona ni stąd, ni zowąd 
w przedostatniej strofi e wydaje nam się bardzo mało prawdopodobna. Skoro więc głos za-
biera raczej nie sama panna, ale młodzieniec w jej imieniu, to przedostatnia strofa kantyleny 
powinna mieć postać: „A ktorak może cał byci, dałaś z tym ji starhaci, kto pirwe przybiehł”. 
Tak, dałaś w 2. os. praet. f. (a nie w nieuzasadnionej tutaj 3. os. dała), podobnie jak dwa razy 
w takiej samej 2. os. praes. mnisz i również w 2. os. imperat. rozżży zwracał się zalotnik do 
mało obyczajnej panny. Oczekiwaną końcówkę -ś można bardzo łatwo znaleźć w początkowej 
literze s zapisanego po dala wyrażenia przyimkowego z tym (stim).

19:53 (7 września)

Wymiana zdań z moim imiennikiem, jackiem 23151, jest najpoważniejszą 
„dyskusją” o kantylenie, znalezioną w Internecie. Ale nie jedyną. Okazuje się, że 
Cantilena inhonesta bywa nierzadko „przeklejana”, a następnie komentowana. 
Z innych wpisów wybrałem te, które mówią o tym, że współczesnym Polakom 
lektura tekstu przychodzi z niejaką trudnością. Kantylena pojawiła się tym razem 
na portalu wykop.pl, wprowadzona takim oto komentarzem: 

Myślisz, że średniowiecze to tylko miecze i rycerze? To posłuchaj... „Cantilena inhonesta” 
czyli „Piosenka nieprzystojna” – pieśń średniowieczna, zawierająca skargi, że panny nie 
chcą dawać, przechwałki wielkością ‘interesu’ oraz opis miłosnego podboju. Sprawdź, jaką 
fantazję mieli chłopcy 500 lat temu :). Tłumaczenie bohemizmów i trudniejszych zwrotów 
pod tekstem: staropolska.pl/średniowiecze/poezja.../cantilena_inhonesta.html
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Internauci zareagowali na ten wpis między innymi uwagami co do formy ję-
zykowej:

A mógłby ktoś zrobić tłumaczenie bez przypisów? Przecież w takiej formie tego nie da się 
czytać... 

To jeszcze poprosimy o tłumaczenie z polskiego na nasze, bo w obecnej postaci nic nie 
rozumiem :)

Ja j##ie, toż można sobie język połamać na tym4.

Może więc należałoby jednak uznać kantylenę za utwór czeski i spróbować 
przełożyć ten tekst na współczesny język polski? O tym w kolejnej części książki.

Tę część należy natomiast zamknąć podziękowaniem dla autorów nowego od-
czytania kantyleny, pana profesora Wacława Twardzika i pana doktora Macieja 
Edera, przede wszystkim za to, że po koleżeńsku udostępnili mi fotografi ę ręko-
pisu Mikołaja z Koźla – karty 4r w całości i zamazanego inkaustem fragmentu – 
wykonaną w ultrafi olecie, które mi przysłali przed Wielkanocą 2012 roku i które 
także mnie wciągnęły w krąg zafascynowanych kantyleną zapisaną w piętnasto-
wiecznym kodeksie.

Myśląc o nich niezwykle ciepło, a przede wszystkim o drodze, którą wytyczyli 
dla dalszych badań nad tekstem „sprośnej śpiewki”, nazwanej dla decorum przez 
uczonych Cantilena inhonesta, nabazgrałem sobie wiersz (nabazgrałem? na kom-
puterze?), który umieszczam na koniec mojej internetowej przygody z tekstem 
staroczeskim w nadziei, że Autor wielkiej księgi Między stylami doceni jego inter-
tekstualne walory: 

O, gdybym kiedy dożył na tym świecie,
że moje księgi zbłądzą w Internecie!...
Piszę je wprawdzie na swoim laptopie,
lecz z przezorności drukuję też kopie.

Bo nie na twardym dysku, 
w żadnym komputerze;
do skonu świata przetrwa
to, co na papierze!

(Mickiewicz – Potocki – Baluch)

Śmigus-dyngus, 9 kwietnia 2012

4 Cyt. za: http://wykop.pl/link/195145/myslisz-ze-sredniowiecze [dostęp: 6–7.09.2011]. 


