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СZY GLAGOLSКА МSZA SWIЕТЕGО FLORIANA
МОGLА РОWSТАС W КRАКОWIЕ.
W jednym z pieciu rekopisów glagolskich znajdujacych siew Biblio
tесе Воdleya w Оksfordzie, mianowiciew mszale oznaczonym МS. Сапоп.
Lit. 349. z XV wieku, znajduje sie dopisana póžniej (bližszej daty brak)
na karcie 1r msza šw. Floriana. Pierwazy zwrócit na nia uwage М. Таgin*
a nastepnie V. М. Du Feu w referacie wуgtoszonym w czasie sympozjum
o glagolicy w Zagrzebiu we wrzešniu 1969 r.°. Роdczas dyskusji prof. F. V.
Маreš zauwažуt, Ze głównym ošrodkiem kultu šw. Floriana byl Кraków
i wobectego warto by rozwažуć pуtanie, czy glagolska msza šw. Floriana
nie mogla powstač w Кrakowie. Artуkut ten ma bуć próba odpowiedzi na
to interesujace pуtanie.

О dziatalnošci krakowskich glagolaszy wiemy bardzo niewiele. Dostepne

mi dane zebralem w artуkule ogloszonym w 21 numerze Slova°. Glagolskich
benedyktynów sprowadzila z Pragi do Krakowa w r. 1390 królowа Јadwigа
i przetrwali tam oni do korica wieku XV a može nawet pierwszych lat wieku
* М. Гadin, Glagolitic Мanuscripts in the Воdleian Library, Oxford, Оxford
Slavonic Papers, vol. IV, Оxford 1953, s. 151—158 і 3 tablie. Informacja jest bardzo
krôtka: „f. 1r: Мass for St. Florian's day. The Calendar (f. 152r) shows this as falling

on 4 Мау, but the Mass has been written by another scribe on the blank rest of the first
leaf of the manuscript.“, (s. 157) ale zwraca na nia uwage, jako na pierwsza wzmianke na
ten temat, J. Наmm (Slovo 3, Zagreb 1953, s. 119).

* V. М. Du Feu, The Glagolitic Мss in the Воdley Library, Slovo 21, Zagreb
1971, s. 301—303. Тutaj tež jest na ten temat tylko jedno zdanie: „МS 349 is a missal
The first folio recto has the proper for St. Florian which is added in a different, untidу
and probably later hand because the rest is much more even.“ (s. 302).
* L. Моszyński, Liturgia słowiańska i glagolskie zabytki w Polsce, Slovo 21, Zа
greb 1971, s. 255—273.
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XVI. Glagolskie ksiegi liturgiczne užуwane w Кrakowie musialy być bez
watрienia sprowadzane z zеwnatrz, a pošrednikiem miedzy Chorwacја,
ојczyzna glagolityzmu, а Кrakowem byt praski emauski klasztor na Slo

vanech, Droge te mógi przebyć równiež interesuјасy nas XV-wieczny re
kopis glagolskiego mszalu. Fakt, že dopisano w nim na pierwszej stronie
msze šw. Floriana dowоdzi, že w ošrodku, w którуm byt užуwany, w prze
сіwieństwie do ošrodka, w którуm powstat, istniat liturgiczny kult šw. Flo
riana i zapotrzebowanie na odpowiednie officium proprium.
Јak wiadomo, w XV wieku dziataly trzy ošrodki liturgii glagolskiej.
Рierwszy, najwažniejszy i najwiekszy, to oczywišcie ošrodek chorwacki.

Glagolskie mszalyi brewiarze Jugoslowiańskiej Akademii w Zagrzebiu opisal

w r. 1969 V. Stefanič“. Оmówit on szczegółowo trešć wszystkich rekopisów.
Оkazuje sie, že w žadnym z nich nie znalazi officium proprium na czešć
šw. Floriana. Zwróce tu uwage zwlaszcza na rekopisy nr 36, 50, 96, 104,

141, 142, 143 (a takže 156, 157, 204, 205 і 207°), w krórych moglibуšmy
sie ze wzgledu na ich zawartošć trešciowa modlitw czy lekсji spodziewač.
Wšród wielu wуmienionych tu šwietych brak zupelnie šwietego Floriana.

Dzień 4 maja jest najczešciej pomijany, a w rekopisie 96 (Раšтanski brevijar,
druga pol. XIV і XV st.) pod data4 maja mamy tylko Kir'éka z dopiskiem

b(i)skира о Вkini. Mamy wiec prawo przypuszczač, že nie na tуm terenie
оdczuwano brak mszy šw. Floriana.
Zupetnie inna sуtuacja była w Кrakowіе. Тu whašnie byto centrum
kultu šw. Floriana. Zagadnieniu temu pošwiecit osobna monografiе К. Dob
rowolski°. Оd czasu, gdy w roku 1184 na prošbe ksiecia polskiego Kazi
mierza Sprawiedliwego i biskupa krakowskiego Gedeona (Giedki) papiež
Lucjusz III przekazal Polsce relikwie šw. Floriana, stal sie on giównym
patronem Кrakowa. Relikwie poczatkowo zložone w katedrze wawelskiej
przeniesione zostaly do nowo ufundowanego (1185—1216) košciola pod
wezwaniem šw. Floriana na przedmiešciu Кrakowа — Кleparzu i, jak pisat
* V. Stefanić, Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, I dio, (Zagreb) 1969.
* Јest to numer pozусji w pracy Stefanicia a nie numer katalogowу. Nie možna
jednak pominač informacјі М. Таgina (ор. cit.), že w kalendarzu rekopisu oksfordzkiego
МS. Саnon. Lit. 349 роd data4 maja šw. Florian zostal wуmienionу. Вrak jednak infor

macji, czy jest to w tekšcie pierwotnym, czy w póžniejszych dopiskach, bowiem akurat
ta partia byla póžniej poprawiana, jak šwiadczy o tуm wzmianka Tadina (s. 157): „ff.
150v—154v: Paschalia and Сalendar: табла по римски законь. Тhe year 1521 is indi
cated, but this does not correspond to the date of the manuscript“, a dzień 4 maja jest
na f. 152r (por. przypis 1).

* К. Dobrowolski, Dzieje kultu šw, Floriana w Polsce do polowу XVI wieku,
Warszawa 1923.

Сzy glagolska msza šwietego Floriana mogla powstač w Кrakowie

175

Воllandus”, „Еst autem S. Florianus miles et Martyr in regni Poloniae Pat
ronum assumptus“ — „Еt sicut Jerosolyma Stephano, Roma Laurentio,
ita suo gaudet Polonia Floriano“. Каnonizacja šw. Stanisława biskupa w r.
1253 ostabila na krôtko kult šw. Floriana, ale odnawia go w r. 1436 biskup
Zbigniew Оlešnicki. Туmсzasem w r. 1390 królowа Јadwiga i król Wla
dysław Jagiello osadzaja w košciele šw. Кrzyža na tуm samуm przedmiešciu
Кrakowа — Кleparzu glagolskich benedyktynów Zostali oni wprowadzeni
w samo centrum kultu šw. Floriana. Istniały wiec wszelkie warunki po temu,

bу glagolski mszat sprowadzony z Chorwacјі (zapewne poprzez Prage) zaо
patrzyć w officium proprium šw. Floriana.
Тrzeci ošrodek glagolityzmu — Рraga (Eтаигу) zajmuje pod tуm

wzgledem miejsce posrednie. Karol IV, który w roku 1347 sprowadzit do
Рragi emauskich glagolaszy, sprowadzit tež (z Аkwizgranu) w roku 1372
relikwie šw. Floriana. Tak przynajmniej informuја Асta Sanctoruт Воllan
dusа°. Кult šw. Floriana w Pradze nie dorównat krakowskiemu, ale jednak
officium proprium šw. Floriana trafilo z czasem do brewiarzy praskich.
Nie wiadomo tylko, kiedy sie to stato, rzecz czeka na przebadanie. Моže
którуš zczeskich brewiarzy wskaže równiež na žródło czeskiego kultu.
Znany mi brewiarz z r. 1646° lekсje o šw. Florianie zaopatruje w notatkе:
„Lectiones de scriptura occurente“, podсzas gdy nр. przy lekсji o šw. Сyrylu
і Меtodym** czytamu: „Ех Вreviario Pol.“, a przy odpowiedniej modlitwіе:
„Ех Вreviario Оlom.“. W brewiarzu tуm nie ma tekstu modlitwу (przy—
toczonej nр. w brewiarzu z r. 1767*) zczego oczywišcie nie možnawyciagač
wniosku, že byla ona w Рradze jeszcze nie znana. Wydaje sie jednak, že
? J. Bollandus, Асta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur (...) editio novis
sima, curante Joanne Carmandet. Маіi tomus primus, Parisiis et Romae 1866, s. 466—472
Суtat ze s. 472. Pierwsze wуdanie zaczeto wychodzič w Antwerpii w r. 1643. Роdobnie na
Polske, jako miejsce szczegölnego kultu šw. Floriana, wskazuje w r. 1586 (data pierwszego
wydania) С. Ваronius w słowach: „Рlura de eоdem in Breviario Polon.“ (суtuje według
wydania: Мartyrologium Romanum, Gregorii XIII М. Р. iussu editum et Urbani VIII
auctoritate recognitum, auctore Caesare Baronio Sorano, Parisiis МDСXLV, s. 178.

* Ор. cit. s. 472: „In Diario Metropolitane Pragensis dicitur S. Floriani Mart.
insigne frustum allatum Aquisgrano ad ecclesiam praedictam, anno МСССLXXII per
Саrilum IV Imperatorem“.

* Оfficia propria sanctorum. Partim tutelarium Regni Boemiae, Archiducatus
Аustriae et Marchionatus Moraviae. Partim de praecepto Summorum Pontificum reci
tanda, Lucernae МDСXLVI, s. 39—41.
** Ор. cit., s. 12.
** Оfficia propria Sanctorum, quorum memoriam S. Меtropolitana ecclesia Pra

gensis S. Viti Martyris totaque archiepiscopalis per Regnum Bohemiae archidioecesis
per anni circulum colit, et recolit, Pragае 1767, s. 21.
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officium proprium šv. Floriana miafo w Pradze znacznie mniej szans do
wdarcia sie do glagolskiego mszalu XV w, aniželi w Krakowie.

Glagolska msza šw. Floriana sklada sie z 4 czešci, ale tylko dla pierwszej
znalaziem odpowiednie wzory facifiskie. Porównajmy tekst facinski z bre
wiarzy krakowskich z XIV w. i mszatu z poczatku w. XV“ z tekstem gla
golskim“.
Tekst tacifiski

Deus, qui nos annua beati
Ploriani martyris tui gloriosae
passionis sollemnitate
laetificas, solita pietatis
tuae largitate concede benignius,
ut cuius famosum victoriae

triumphum pio amore veneramur
in terris, societatis eius

laetitam adipisci te
largiente mereamur in coelis.

Tekst glagolski
В(ož)e iže n(a)se epohodnim b b(la)ž(e)nago Florična m(и)č(e)n(i)ka
tvoego sl(a)vnojи тикоји едо
prazdnikom s veseliši.
podai m(i)l(o)st(i)vě
da vspominajuće premošenie ego
dostoinoju ljubviju častim b
i da družstvo veseliè ego
toboju dajućim b v n(e)b(e)s(e).hњ
priéti utegnem.

Jest rzecza oczywista, že tekst glagolski jest thumaczeniem faciћskiego,
choć može podstawe przekladu stanowif inny wariant tej modlitwy. V tekscie
glagolskim brak wyraženia solita pietatis tuae largitate, które zreszta usuniete
zostalo póžniej i z tekstu facifiskiego“, oraz pominieto wyraženie in terris.
* Суtuje za K. Dobrowolskim, op. cit., s. 75.

“ Transliteruje wedug zasad V. Štefanicia (op. cit., s. 22—23) z fotografii ofiaro
wanej mi laskawie przez Pania V. М. Du Feu, za co Jej na tуm miejsсu skladam serdeczne
podziekowanie.
* Dla porównania podaje tekst ustalony w Polsce pod koniec ХVII w. przez S.
Sokolowskiego (wedhug wydania: Officia propria patronorum provinciae Poloniae. Per
R. Stanislaum Socolovium (...) Саnonicum Cracoviensem, ex mandato Synodi Petri
coviensis conscripta. Auctoritate autem Illustriss. Cardinalis Georgii Radzivili Episcopi
Cracoviensis edita, Antverpiae MDCIIII, s. 18 (wуd. I w Krakowie w r. 1599),) oraz tekst z
cytowanego w przyрisie 11 brewiarza praskiego z r. 1767.
Tekst krakozvski

Deus, qui nos B. Floriani Martyris tui
solemnitate laetificas, concede propitius,
ut cuius gloriosum triumphum veneramur
in terris, societatis eius laetitiam adipisci
mereamur in coelis.

Tekst praski

Deus, qui nos beati Floriani Martyris
tui gloriosi solemnitate 1aetificas, con
cede propitius, ut cuius gloriosum vic
toriae triumphum pio amore veneramur
in terris, eius leatitiam adipisci, te lar

giente mereamur in coelis.
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Inne rôžnice tekstowe sa niewielkie. Instr. sl(а)vпоји тиkoju zamiast oczе
kiwanego Gen. dowоdzi tylko zlego zrozumienia tekstu przez kopiste, który
wiazat to wyraženie bezposrednio zczasownikiem veseliši zamiast z rzeczow
nikiem prazdnikoть. Јest to zatem wуkolejenie wtórne. Równiež nie ma
wiekszego znaczenia dodany zaimek ego. Росzatek tekstu zachowuje tacinski

szyk wyrazów, stad niezwykle dla slowianszczyzny oderwanie przymiotnika
ophodniть (oddajacego laciński przysłówek anпиа) оd okrešlanego rzeczow
nika prazdnikoть. Natemiast w czešci drugiej observwujemy zmiane szyku
wyrazów i wprowadzenie miedzyzdaniowego spójnika: da — i da. Wyra
ženiе сиius fатоsuт оictoriae triитрhuт przethumaezone jest jako osроті

najuće premošenie ego. Рomimo tych rôžnie (zupelnie zreszta w epoce reko
pisów zrozum alych) tekst glagolski uznač trzeba za prosty przeklad tacifi
skiego. I gdуby istniałа реwnošć, že modlitwa lacińska byla wуlaczna wlas
nošcia brewiarzy krakowskich, pochodzenie mszy šw. Floriana byloby usta
lone. Niestetу XV-wieczne brewiarze praskie nie sa pod tуm katem prze
badane i dopóki to nie nastapi, zawsze pozostaniе реwien precent watpli
wošсі.* Оczywišcie chorwacka wersja jezyka cerkiewnego niczego nie do—
wodzi, bowiem i w Pradze i w Кrakowie musiano sie nia w owуm czasie
poslugiwač.
Роwуžsze rozwažania dowоdza, že na postawione w tуtule pуtanie

naležy odpowiedzieć twierdzaco. Wiele przemawia za tуm, že msza gla
golska šw. Floriana powstala w Кrakowie. Glównym ošrodkiem kulta šw.
Floriana byt krakowski Кleparz. Równiež na Кleparzu znajdowat sie košciół
glagolskich benedyktynów. Sprowadzony z Chorwасji mszal naležalo uzu
pelnić o officium proprium glównego patrona Кleparza, šw. Floriana, który

miat swoje ustalone miejsce w krakowskich mszalach lacinskich. Tekst gla
golski jest tiumaczeniem tekstu krakowskiego. Тrzeba jednak pamietać, že
kult šw. Floriana byt juž przeszczepiony do Pragi i catkowicie takiego
pochodzenia glagolskiej mszy šw. Floriana wуkluczyć nie možna. Nie zba—
Dalsze 2 modlitwy podane przez Sokolowskiego (których według informacјі К. Dobro
wolskiego nie byłow mszalach i brewiarzach najstarszych) maja postač: „Аdesto, Domine,
populo tuo, ut beati Floriani Martyris tui merita praeclara suscipiens, ad impetrandam
misericordiam tuam semper eius patrociniis adiuvetur“ oraz: „О Florem Eden purpu
reum, Веatissimum Florianum, qui saeculi militiam in vitae commutans innocentiam
ad martyrii agonem, perfidei properans confessionem, pro Christo laetus occubuit, regnum
que supernum obtinuit. Alleluia“. Оbu tych modlitw nie ma w mszale glagolskim.
* Nie ma dla nas istotnego znaczenia pierwotne žródło tej modlitwу. К. Dobro
wolski (ор. cit., s. 100) stwierdza, že do Krakowa przyszla ona z austriackiego opactwa
w St. Florian. Wažne jest tylko, kiedy dotarla ona do Krakowa, Pragi i Zagrzebia. Оbо
jetnym jest równiež, сzy do Pragi i Zagrzebia dotarta ona wprost z St. Florian czy za po
šrednictwem Кrakowа.
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dane sa jeszcze pod tуm katem brewiarze praskie. Równiež nie znamу žródla

dalszych trzech czešci mszy glagolskiej. Sam tekst nie zawiera žadnych
danych umožliwiajacych jego lokalizacje. Nie wiemy tež gdzie byt užуwany
glagolski mszal Biblioteki Оksfordzkiej (МS. Саnon. Lit. 349). Warto by
jeszcze raz dokladnie go przestudiowač. Моže istnieja w nim jakieš przy
piski marginesowe lub glossy wskazujace na miejsce jego užуwania. Sam
kodeks glagolski powstat zapewnew Chorwасji, ale jest malo prawdopodobne,
aby równiež рôžniej dopisany tekst mszy šw. Floriana stamtad whašnie

pochodzit (chorwacka redakсja cerkiewszczyzny niczego nie dowоdzi), bо
wiem öwсzesne mszaly chorwackie nie wуkazuja istnienia kultu šw. Flo
riana na tуm terenie. Spošród trzech wchodzacych w gre ošrodków chor
wасki trzeba wiec chyba postawić na miejscu ostatnim. Pošrednie zajmuje
praski, a na czoto wуsuwa sie ošrodek krakowski, pomimo že liturgia gla
golska byla w nim krôtkotrwala i najstabiej zakorzeniona.

Сzy glagolska mSza šwietego Floriana mogla povstać w Krakowie
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