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WZORY GRECKIE „BOGURODZICY“
I.
WIERSZ „BOGURODZICY“
Gdy badania nad Bogurodzicą, jej pochodzeniem i autor
stwem zaszły w ślepą ulicę, gdy sprawę tej pieśni poczęto
uważać za tajemnicę, zamkniętą na siedem pieczęci, pojawiła
się luźna, choć śmiała i dość ugruntowana, próba wyjścia z tej
sytuacji.
Próbę tę podjął ś. p. J a n Ł o ś , jedyny chyba, po Briieknerze i ks. Fijałku, człowiek, który przewertował i ocenił kry
tycznie całą niemal literaturę, odnoszącą się do Bogurodzicy.
Mówię: „niemal całą“, gdyż niestety i on przeoczył pewne
ważne pozycje (np. pracę D. Szulca) albo nie wyciągnął wnios
ków z niejednej rzeczy przeczytanej. Owoce swych rozważań po
dawał ś. p. Łoś kilkakrotnie w różnych pracach, naogół uryw 
kowo i niepewnie, aż nareszcie ukazał całą swą erudycję z da
nego zakresu na 33 stronicach (s. 348 — 381) pomnikowego
dzieła Początki piśmiennictwa polskiego (Lwów, Ossolineum,
1922; pierwsze wydanie p. t. Przegląd zabytków językowych...).
Po zreferowaniu cudzych zapatrywań czuł się w obowiązku
przedstawić i sąd własny, który w ostatecznej swej konkluzji
jest wprawdzie hipotetyczny i niepewny, ale w swoim toku
rozumowania, w przesłankach zawiera wiele trafnych spostrze
żeń, wyświetla niejedną kwestję zawiłą i sporną, wskazuje
przytem nowe szlaki badań.
„Pozwolę sobie (pisze na s. 366) przedstawić tu niektóre
własne przypuszczenia, zaznaczyć możność wyprowadzenia no
wych wniosków, które nie obalają zdobytych już rezultatów,
lecz raczej je dopełniają“.
Słowa te cechuje ostrożność — potrosze ostrożność sądu,
ale więcej ostrożność wobec ludzi: mam wrażenie, jakoby Łoś
bał się urazić kogokolwiek ze swych poprzedników. Bo też,
prawdę mówiąc, jego wywody nietylko dopełniają zdobyte już
rezultaty, ale w znacznej mierze właśnie je obalają. Mniejsza
o to, że wspak dawniejszym badaczom idą mniemania, jakoby
dwór Wacława czy któregoś z książąt śląskich dał podnietę
P am iętn ik literacki XX X I, 3— 4
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do stworzenia Bogurodzicy. Ważniejszym i już pozytywnym
faktem jest stwierdzenie, że „dotychczas wzoru pieśni dla na
szej pieśni nie znaleziono“ (s. 371). Wprawdzie „dla przyzwo
itości“ kompiluje ś. p. Łoś mniemania poprzedników, jakoby
Bogurodzica brała wzór „z Zachodu, więc najprawdopodobniej
z łacińskiej hymnologji średniowiecznej, choć możnaby też
przypuścić wpływy niemieckie i czeskie“, ale właściwie sam
nie może się w tej sprawie zdobyć na ostateczną decyzję,
nadmienia nawet, że polski utwór może być całkiem orygi
nalny. Tą niepewnością przejmuje go fakt zdumiewający, który
uderzał już niejednego z dawnych badaczy, więc nietylko Briick
nera i Bruchnalskiego, o których Łoś wspomina, ale także
starszego od nich, a tak lekceważąco pomijanego badacza Bogu
rodzicy, Narbrzana Bętkowskiego. Faktem tym jest niezwykły
kunszt wersyfikacyjny naszej pra-pieśni. „Dotychczas (pisze
dalej Łoś) prawie nie zwracano uwagi na formę wersyfikacyjną
pieśni Bogurodzica.... Tymczasem i dla kwestji genezy pieśni
ta jej strona nie jest obojętna“.
Zastanowił się nad tą sprawą Łoś szczegółowo, rzec można,
iż drobiazgowo, licząc zgłoski poszczególnych wierszy, rozpa
trując układ rymów i t. d. Uczynił to tutaj dokładniej, niż
w swem innem dziele Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju.
Nie chcąc pracy mojej zbytnio rozszerzać, przytoczę tylko naj
ważniejsze i istotne spostrzeżenia: „Pierwsze dwie zwrotki pie
śni, które przyjmujemy za pierwotną jej całość, są do siebie
niepodobne; pierwsza składa się z trzech wierszy, druga —
z sześciu; w pierwszej są dwa wiersze dłuższe, jeden krótki;
w drugiej też dwa wiersze dłuższe, ale innej m iary — i aż
cztery krótsze, znów innej miary, niż krótki wiersz zwrotki
pierwszej. Mimo tych i innych różnic mają też cechy wspólne:
przedewszystkiem obie są trójdzielne, t. j. w każdej dwa pierw
sze wiersze (czyli tutaj dwie pierwsze części) mają budowę
jednakową (raczej prawie jednakową), a wiersz trzeci, czyli
część trzecia, odznacza się budową inną“.
To pierwsze ważne spostrzeżenie, czy raczej stwierdze
nie Łosia. Druga obserwacja dotyczy rymowania: „...wzajemne
podobieństwo między pierwszemi wierszami w każdej zwrotce
oddzielnej jasno najaw wystąpi, gdy zwrócimy uwagę na rozło
żenie rymów. Tylko tu pamiętać trzeba, że w średniowieczu
wszędzie, a więc i w Polsce, zadowalniano się długo zamiast
rymów asonansami.... Asonansami takiemi byłyby wyrazy:
syna — gospodna, gdybyśmy tę formę przyjęli zamiast gospodzina — i są też niemi wyrazy: głosy — m yśli. Jeśli więc
z tego punktu widzenia spojrzymy na dwuwiersze, rozpoczy
nające obie zwrotki, uderzy nas to, że... w obu dwuwierszach
zasada rozłożenia rymów jest wspólna, z wyjątkiem bowiem
rymów d, które tworzy powtarzające się imię Maria, mamy
wszędzie po dwa rymy wewnętrzne i dwa krańcowe“.
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A teraz, pominąwszy obie hipotezy, o tem jakoby Bogu
rodzica zapożyczyła swą technikę wierszową z Zachodu i jakoby
pośrednikiem w tym względzie był dwór Wacława, zrekapitulujmy te wnioski Łosia, które są pozytywne i przekonywające:
1. „...Cechy wspólne techniki wersyfikacyjnej obok innych
względów stanowczo przemawiają za tem, że obie zwrotki po
wstały odrazu i że miały jednego twórcę“. — 2. „...Pieśń ta
pod względem techniki wersyfikacyjnej, zwłaszcza jako naj
dawniejsza znana, może istotnie pierwsza pieśń polska, zdolna
jest podziw w nas wzbudzić. Przypuśćmy, że nie oryginalny
to utwór polski, ale przekład z języka obcego. Domniemany
jej wzór był zbudowany bardzo kunsztownie; w pierwszym
dwuwierszu miał skomplikowany system rymów, w wierszu
trzecim rym w ew nętrzny; drugą zwrotkę też rozpoczynał dwu
wiersz z niezwyczajnem i trudnem rozłożeniem rymów. Nasz
pieśniarz poznał się na tych ozdobach i zachował je w swym
przekładzie z wielką sztuką. Zasłużył sobie chyba na to, aże
byśmy jego smak artystyczny (naturalnie w duchu wieku) i jeśli
nie talent, to przynajmniej zręczność wersyfikacyjną sprawie
dliwie ocenili... Jeżeli to jednak jest pieśń oryginalna, tem bar
dziej jej kunsztowność wersyfikacyjna nas zdumiewa“. 4. „Twórca
pieśni Bogurodzica musiał być znawcą średniowiecznej poezji
i to jej najkunsztowniejszych okazów, musiał władać doskonale
językiem, skoro nietylko porwał się na rzecz tak trudną, ale
ją wykonał prawie bez zarzutu“.
Omawiając powyższe zdobycze Łosia w artykule p. t.
Na śladach źródeł Bogurodzicy („Ruch Literacki“, 1934, styczeń),
sformułowałem tezy następujące: „1. Należy stanowczo odrzu
cić mniemania, jakoby Bogurodzica była pieśnią „ludową“ czy
z ludowego podłoża wyrosłą. — 2. Jest ona pieśnią artystyczną,
stworzoną przez człowieka wykształconego, znającego teorję
wierszowania i muzyki. — 3. Nie mamy dowodów na to, by
na jej powstanie wpłynął jakikolwiek wzór zachodni: łaciński,
czeski lub niemiecki. — 4. Przyjmując, że twórca pieśni był
niewątpliwie znawcą „najkunsztowniejszych okazów“ poezji
średniowiecznej, stwierdzić musimy, że tych „najkunsztowniej
szych okazów“ dostarcza w średnich wiekach, gdy mowa
o pieśni religijnej, kościelnej, nie poezja niemiecka, ani tem
mniej czeska, a nawet nie łacińska, która dopiero na schyłku
w.JXII (Adam od św. Wiktora) zaczęła zdobywać się na kunszt,
oparty na nowych i ustalonych wreszcie zasadach rytmicznych :
naciskowaniu i rymie. Kunszt ten nie był zresztą wytworem
samoistnym. Niedościgłym wzorem tego kunsztu była dla ca
łego średniowiecza inna poezja, a mianowicie poezja bizan
ty ńsk a“.
Wszystkie te tezy podtrzymuję obecnie w zupełności,
z dwiema tylko drobnemi poprawkami natury formalnej: 1. Au
tora Bogurodzicy uważam nietylko za człowieka wykształeo17
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nego i znawcę wersyfikacji, ale za n a j l e p s z e g o w tej dzie
dzinie fachowca aż do czasów Kochanowskiego, tak języko
znawcę, jak i wersyfikatora. 2. Nazwy „poezja bizantyńska“
użyłem nie sensu stricto, t. j. w odniesieniu do literatury two
rzonej w Bizancjum, lecz w znaczeniu potocznem: greckiej lite
ratury średniowiecznej, dla której Konstantynopol był tylko
jednym z wielu ośrodków, może niezawsze najważniejszym.
Ponieważ znajomość bizantynistyki nie wyszła w sferach pol
skich poza szczupłe koła specjalistów, przeto uważam za wska
zane podać tutaj zwięzły zarys dziejów średniowiecznej hymnografji greckiej, przyczem uwzględniać będę tylko szczegóły
najkonieczniejsze, odnoszące się bądź do jej związków gene
tycznych, bądź do formy i treści samych jej utworów.
Kolebką hymnografji chrześcijańskiej jest Wschód, mó
wiąc dokładniej: Syrja. Za ojca jej, pominąwszy dawniejsze
próby hymnograficzne z czasów apostolskich i po-apostolskich,
nie mające jeszcze zdecydowanego charakteru, uważa się św.
Efrema z Edessy (um. 373). On to wyzyskał dawne zasady
rytmiczne poezji biblijnej (paralelizm zdaniowy, o czem poni
żej mówić będziemy), ujmując je atoli w ściślejsze prawidła,
oparte na ilości zgłosek i stałem przyciskowaniu ; były to więc
pierwsze świadomie tworzone i artystycznie wyzyskane wiersze
foniczne. Nieprędko za jego przykładem poszli hymnografowie,
piszący w języku greckim. Wprawdzie już prawie współczesny
Efremowi św. Grzegorz z Nazjanzu (um. 389) próbował we
wspaniałej Pieśni wieczornej nowych zasad rytmicznych, ale
była to próba sporadyczna i nieokreślona jeszcze w formie;
w innych swoich utworach, więc i w hymnach, autor ten wolał
iść utartą koleiną metrów klasycznych, jaką szło wielu innych
hymnografów, że wspomnę największego z tej grupy, Jana
Geometrę z X wieku. Nowe szlaki wskazał hymnodji greckiej
Syryjczyk Romanos, diakon kościoła w konstantynopolitańskim
pałacu „Blachernoi“, żyjący w VI wieku. Jest on największym
mistrzem wiersza w średniowieczu, przez niektórych bywa na
wet ten „Pindar chrześcijański“ uważany za najznakomitszego
wogóle poetę chrześcijańskiego. Ponieważ jego znaczenie w dzie
jach wiersza i poezji jest epokowe, więc zatrzymamy się nieco
dłużej tak nad formą jak nad tematami jego utworów.
Formą przez niego rozpowszechnioną jest kontakion. Na
zwą tą podobno obejmowano pierwotnie uw erturę czy tylko
preludjum (prooimion), pisane formą nieco różną od właści
wego utworu, a zawierające krótką osnowę tegoż, argumentum.
Zczasem jednak rozciągano nazwę kontakion i na cały utwór
pewnego typu; w tem znaczeniu, gwoli zwięzłości, i my bę
dziemy używać tego wyrazu. Po owem preludjum szły już
zwrotki jednolicie zbudowane, niekiedy bardzo liczne. Budowa
ich była nadzwyczaj kunsztowna. Opierała się na zasadach fo
nicznych (przycisk wyrazowy), lekceważąc całkowicie staro
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żytną m etrykę, nieżywotną wówczas wobec zaniku iloczasu
w języku greckim. Zwrotki w każdym utworze były innego
typu, ale przecie pow tarzała się prawie zawsze w nich (prócz
stałego następstw a nacisków wyrazowych) jeszcze druga stała
zasada: zasada syntaktycznego paralelizmu, naśladowana czę
ściowo z dawnych wzorów retorycznych (kontakia były pier
wotnie, według świadectwa badaczy, właściwie homiljami, więc
jakby kazaniami śpiewanemi), cżęściowo zaś z tradycyj poezji
semickiej. Polega ona na tem, że w odpowiadających sobie
miejscach wiersza stawia się wyrazy, odpowiadające sobie zna
czeniem (przez analogję lub kontrast), formą fleksyjną lub
funkcją składniową. Ze względu na stałą i określoną ilość zgło
sek w każdym wierszu również i owe odpowiedniki wyrazowe
musiały być z sobą uzgodnione. W ten to sposób, wbrew me
tryce starożytnej i jej „stopom“, ustaliła się logiczno-muzyczna
zasada : taktu wierszowego, opartego na zdaniowej pozycji wy
razu ; była ona zresztą i w starożytności, o ile oczywiście nie
rąbie się wiersza skandowaniem, lecz za takty rytmiczne uważa
się cząstki wiersza, oddzielone cezurami. Zamiast przydługiego
wykładu wolę dać typowy przykład wersyfikacyjnej techniki
Romanosa, mianowicie początek jego słynnej Pieśni o Bożem
Narodzeniu, śpiewanej dziś jeszcze w Kościele wschodnim H
Ten Edém // Bethlee'm // e'noixe Ц de'uie // idom en j/
ten tryfén 11 en k r y f é // héuram en // déute I/ läbom en 11
ta t ù p a ra d éisu / / entós tu spelâiu //
ekei efâne // riza / a pótistos // tekusa âfesin //
ekei heuréthe // fr é a r / an órykton // etc...
ekei parthe'nos // tekusa brèfos // etc...

Nie cytuję już dalszego ciągu tej zwrotki, nadmieniając tylko,
że kończy się ona refrenem, powtarzającym się w każdej
zwrotce następnej : paidion пеощ ho pro aiónon Theós. Kre
skami oddzieliłem odpowiadające sobie cząstki wiersza, więc
takty (pódes); możnaby tu, za przykładem starożytnej poetyki,
mówić także i o członach wierszowych: kola. W ten sposób
dałby się uzasadnić ty tu ł Pindara dla Romanosa jako budow
niczego zwrotek, tem bardziej, że wyróżnić można jeszcze jeden
ich podział, a mianowicie na okresy zdaniowe: periodoi2; za
znaczyłem je odstępem o jedną linję. Zauważam, że Romanos
niezawsze jest tak pedantyczny w przestrzeganiu wspomnianej
1 Używam tradycyjnej transkrypcji, opartej na przyjętem w naszych
szkołach w ym aw ianiu wyrazów greckich, m im o że jest to w ym aw ianie
sztuczne, nie m ające nic w sp óln ego z faktycznem brzmieniem greczyzny od
dwudziestu co najm niej w ieków .
2 N azwy te spotykane są w pracach dotyczących w ersyfikacji „bizan
ty ń sk iej“, zam ieszczanych w takich pismach jak „Byzantinische Z eitschrift“,
„Irénikon“ itd.
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symetrji. W pierwszej jednakże strofie, zwanej oikos, zacho
wuje ją ściśle, jak widzimy powyżej. Odrazu rzucają się w oczy
takie paralele: heuramen — enoixe (czasowniki i kontrast),
idomen — labomen (czasownik 1 os. 1. mn.) efane — heurethe
(aor. pass.), tu paradeisu — tu spelaiu (genet, rzeczown.), apotistos — anorykton (przydawka, przym. złożony z negacją) i t. d.,
nie mówiąc już o takich powtórzeniach, jak deute lub ekei.
Już niemal cechą z tej symetrji wynikłą (inna rzecz, że w dal
szych zwrotkach już rzadszą), niejako uwieńczeniem tej praw
dziwie „bizantyńskiej“ rygorystyki (surowej a jednocześnie
pociągającej ornamentycznie jak niejedno z dzieł architektury
i malarstwa bizantyńskiego) jest tak częste pojawianie się po
dobnych końcówek, homofona, homoioteleuta, które były wzo
rem dla asonansu i rymu, ale różniły się od nich tem, że nie
była jeszcze wymagana zgodność samogłosek.
Jeszcze jedno zauważmy. Każdy z okresów (perjodów)
zwrotki zaczyna się od wiersza lub dwuwiersza dłuższego,
o większej ilości taktów czy członów; w danej pieśni możemy
wyróżnić cztery takie takty (czy pięć, jeżeli brać pod uwagę
wykrzyknik deute, odpowiadający naszemu : hej !), według zaś
homoioteleutów rozpada się wiersz na trzy wyraźne człony.
Dalsze wiersze są już krótsze idwudzielne ; w pierwszym
okresie jest taki wiersz tylko jeden, w drugim okresie (zdaniu)
jest tych wierszy więcej... Słowem, mamy tu wszystko w tym
samym porządku, co w naszej Bogurodzicy. Zastosujmyż i tu
podział wspomniany:
(Periodos I).
Bogurodzica // Dziewica // Bogiem sław iena / Maria //
if
U Twego Syna // Gospodzina // Matko zwolena / Maria //
clw ó rd zieln ef ’
ziści nam // spuści nam //
— wiersz dwudzielny
Kyrie eleison
— refren (efym nion,
ahroteleution)
(Periodos II — rosnący w liczbę wierszy).
Twego d z ie ła / / K rzciciela/ / B oży cze//
I
w ier 4 ze trdid/
usłysz / głosy // napełń / m yśli // człow iecze //
'
* '
słyszy / m odlitw ę // jąż / nosim y //
a dać / raczy // jegoż / prosim y //
w iersze dwudz.
a na św iecie // zbożny / pobyt //
po żyw ocie // rajski / przebyt /,/
Kyrie eleison
— refren.

Obok członów wierszowych oznaczyłem (już pojedynczą
kreską) także wyrazy, mające odpowiednik w wierszu tym sa
mym lub następnym. W ten sposób sym etrja staje się wyraź
niejsza: nie ogranicza się do rytm u i „asonansów“, które
zresztą i tak czasem zawodzą. Mylnie wskazywał Brückner
„pełne“ jakoby „rym y“, skoro odpowiadają sobie takie wyrazy
jak „głosy“ i „myśli“, jak „świecie“ i „żywocie“ ; — są to na
ogół homoioteleuta i to właśnie tego typu, co u Romanosa:
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odpowiedniki fleksyjne {modlitwę — glosy — m yśli — acc.
rzecz.; usłysz — napełń — słysz — raczy — rozkaźniki; jąż
i jegoż — zaimki względne), lub etymologiczne (przebył —
pobyt).
Godzi się wspomnieć, że tak Łoś (1. c.), jak i jego recen
zent, prof. Szober („Język Polski“) dopatrywali się w pierwszych
wierszach Bogurodzicy jakby h e k s a m e t r u tonicznego, opar
tego na przypiekach. Zaznaczę, że tego rodzaju heksam etr miał
wzór bezpośredni właśnie w poezji bizantyńskiej, u Romanosa, św. Jana z Damaszku i in. Pisano o tem już nieraz (Bouvy
w „Byzantinische Zeitschrift“ itd.).
Czyżbym więc chciał twierdzić, że autor Bogurodzicy znał
kontakia Romanosa i na nich się wzorował? Wcale tego nie
twierdzę, owszem myślę, że miał pod ręką albo w pamięci
inne jakieś wzory, późniejsze. Pieśni Romanosa, przy całym
swoim artyzmie, przy imponującym (co wobec krępującej formy
rzecz dziwna) wzlocie natchnienia i fantazji, nie mogły li
czyć na długowiekową popularność. Utrudniały im ją dwie
okoliczności: po pierwsze tkwiące w nich finezje dogmatyczne,
po wtóre nadmierne, bo nieraz do kilkuset wierszy dochodzące
rozmiary utworów. Stało się więc z niemi to, co na Zachodzie
czyniono z utworami Prudencjusza czy nawet św. Tomasza
z Akwinu: śpiewano tylko urywki, najczęściej zaś poprzesta
wano na jednej zwrotce (prócz preludjum). Zresztą jawili się
po Romanosie nowi hymnografowie, którzy wzór przezeń dany
upraszczali, rzec można: upraktyczniali, dostosowywali do po
trzeb liturgji i potrzeb ludu. Podziałały tu także i względy
dogmatyczne. Romanos, acz się nie parał żadną herezją i za
swe zasługi dla Kościoła został uznany świętym, przecież (co
w jego wieku niedziwne) korzystał w swej hymnodji nietylko
z Ewangelij czy Starego Testamentu, ale i z apokryfów, przytem ruens ore profundo niezbyt dbał o treściwe ujęcie pew
nych kwestyj: nie dawał katechizmu, ale szeroko skompono
wane symfonje, niekiedy misterja pół-dram atyczne. A właśnie
duchownym nieraz chodziło o katechizm, o mały skrót zasad
wiary, zawarty w pieśni. I takie pieśni tworzyli — wyparły
one Romanosa.
A potrzebne były inne jeszcze pieśni krótsze, śpiewane przez
mnichów o stałych porach dnia (horologja, godzinki). Musiano
dawać non m u ltu m , ale właśnie multa. Klasztory bywały
nieraz daleko od Konstantynopola, oddzielone od niego woj
nami i pożogą, nie mogły stam tąd brać wzoru; były więc
samowystarczalne, żyły pieśnią na miejscu ułożoną, zwłaszcza
że i tutaj pojawiali się wybitni nieraz twórcy. Syrja w dalszym
ciągu dawała wzór i podnietę. W tak ważnym ośrodku wiary
chrześcijańskiej, jakim była Ziemia święta, roznieciło się nowe
ognisko hymniki. W tymże czasie, co Romanos, żył św. Saba,
założyciel coenobium pod Jerozolimą, które później, jako zakon
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św. Saby, rozpostarło swą działalność daleko na Zachód, do
sięgając nawet Rzymu, gdzie na Awentynie powstał klasztor
pod wezwaniem tego świętego. „Szkołą hymnografów“ nazywa
słusznie to zgromadzenie zakonne zasłużony badacz poezji
bizantyńskiej, P. Krypiakewycz (De hymnographia Mariana in
Eccl. Graeca, „Zapysky Nauk. Towarystwa imeny Szewczenka“.
Lwów, 1914, s. 38). Stamtąd wyszedł inicjator nowych form
(iriodji i t. d.), Sofronjusz (629—644), nadewszystko zaś nie
pospolity teolog, świetny kaznodzieja i niepośledni poeta, Jan
z Damaszku (VIII w.), twórca „kanonów“, upowszechnionej
naówczas nowej formy hymnicznej, złożonej z kilku pieśni
o różnych formach wierszowych, ale wiążących się z sobą i te
matem i przeznaczeniem liturgicznem ; jego inicjatywie albo
przykładowi zawdzięcza naówczas swój rozwój i naukową, rzec
można, podstawę muzyka kościelna. Obok niego działają też
współcześnie inni hymnografowie: brat przybrany Jana, Kosmas,
tudzież Andrzej z Krety i German, patrjarcha Konstantyno
pola — wszyscy wyrośli ze szkoły św. Saby. Konstantynopol
sam, trapiony herezją obrazoburców, późno zdobywa się na
podjęcie tradycyj literackich. W IX w. daje w tym kierunku
inicjatywę pobliski klasztor w Studion (t. zw. Studyci), następ
nie zaś dwór cesarski, gdzie Leon Mądry i Konstantyn Porfirogeneta sami pracują na polu literackiem, m. in. na polu hymnografji. Ale już tylko jedno wybitniejsze imię na tem polu
wspomnieć się godzi: Józefa Hymnografa.
W X wieku przychodzi renesans literatury, a wraz
z nawrotem do form rytmicznych przekazanych przez staro
żytność klasyczną: natchniony Jan Geometra układa w dystych
elegijny swe H ym ny do Bogarodzicy. Dalsze tworzenie hym
nów liturgicznych stało się zbyteczne wobec tego, że liturgja
już się ustaliła, a „kanony“ św. Jana z Damaszku stały się —
niewzruszalnym kanonem. Parodje, datujące się od Psellosa,
zabiły ostatecznie w Bizancjum hymn religijny. Tradycja hymnograficzna utrzymała się w X wieku i następnych jedynie na
gruncie włoskim, przyniesiona tam najpierw przez sabeitów,
następnie przez bazyljanów, których kierownik, przyjaciel i do
radca naszego św. Wojciecha, św. Nilus był założycielem ostat
niej już szkoły hymnograficznej najpierw w Valleluce w Kampanji, następnie zaś w Grottaferrata pod Rzymem. Szkoła ta
była eklektyczna, jak widać zarówno z jej dorobku własnego,
jakoteż z rękopisów, które dzięki św. Nilusowi i jego uczniom
zachowały się bądź w Grottaferrata, bądź w zbiorach rzym 
skich, bądź wreszcie w Monte Cassino: są tam i pisma św.
Jana Damasceńskiego, są jednakże i kanony różnych hymno
grafów, są i kontakia. Nie będę wymieniał tych zabytków, ja
kie się tam jeszcze zachowały (a było zapewne więcej): wyli
czyli już je częściowo specjaliści : J. Sajdak, De codicibus Grae
cis in Monte Cassino („Rozpr. Akad. Um.“ Wydz. filol., 1913,
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s. 1 — 97), P. Krypiakewycz, Elenchus maiorum hym norum
Deiparae („Zapysky Nauk. Tow. im. Szewczenka“, 1917, s.
1 — 56), T. Sinko („Eos“) e tc .1.
Do św. Nilusa i jego działalności wrócę jeszcze niejedno
krotnie w ciągu niniejszej pracy. Wspomniałem, że był on
przyjacielem i doradcą św. Wojciecha, tego właśnie, którego
tradycja polska przez tyle wieków uważała za twórcę Bogu
rodzicy. Ponieważ stwierdziliśmy silny związek Bogurodzicy
z formą wierszową hymnów greckich, więc autorstwo św. Woj
ciecha nabiera już pewnych cech prawdopodobieństwa. Narazie
tylko prawdopodobieństwa, bo zostają do zbadania dwie kwestje: 1. czy mamy pewność, że i treść Bogurodzicy miała wzór
w literaturze greckiej; 2. czy nam wiadomo, że św. Wojciech
znał te wzory i że umiał z nich korzystać, t. j. czy miał jaki
talent do składania wierszy, czy też do komponowania pieśni.
Kwestje te zbadamy w rozdziałach następnych.
Przedtem jeszcze wypadałoby omówić kwestję muzyki
Bogurodzicy. Wszak wiadomo, że temat to był równie zagad
kowy i sporny, jak kw estja wzorów literackich czy szczegółów
językowych. Zostawiam tę sprawę do ponownego zbadania
muzykologom, którzy już nieraz nią się zajmowali, niestety
nie dochodząc do wyników pozytywnych, nie wykraczając poza
hipotezy. Zaznaczę tylko, że już raz poruszona była możliwość
związku Bogurodzicy z muzyką grecką: poruszył ją, po dyletancku niewątpliwie, wspomniany już Narbrzan Bętkowski. Ale
i poważny fachowiec, jakim jest prof. Adolf Chybiński, roztrzą
sając w cennej pracy stronę muzyczną naszej pieśn i2, wspo
mniał mimochodem, że poezja średniowieczna wywodzi się
z bizantyńskiej ; z powodu braku źródeł jednakże nie zapuszczał
się w tę dziedzinę. Dziś wiedza o muzyce bizantyńskiej wzbo
gaciła się znacznie3 — nie jest to już terra ignota jak lat temu
trzydzieści. Warto więc podjąć poszukiwania...
II.
W KRĘGU DOGMATÓW MARJOLOGICZNYCH
„Co się tyczy treści, to przedewszystkiem zastanawiała
badaczy forma Bogurodzica, niezwykła nietylko u Polaków,
ale wogólności u zachodnich Słowian“ — pisał Łoś w dalszym
ciągu cytowanych przez nas rozważań (Początki piśmiennictwa
1 Por. także Cabrole i Leclercq, D ictionnaire d ’archéologie chrétienne
e t de litu rgie pod G rottaferrata.
2 „Przegląd P ow szech n y“ 1907.
3 Dużo pozycyj w ylicza Jorga w swej nowej H istoire de la vie bgzan tine (Bukareszt, 1933). Także w „Byzantinische Z eitschrift“, „Byzantion“,
„Irenikon“ nie brak rozpraw, pośw ięconych m uzyce bizantyńskiej.
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polskiego, s. 373), nadmieniając, że „tu się otwiera pole do
różnych domysłów“. O tych domysłach będziemy jeszcze mó
wili, gdy przyjdzie się nam zastanawiać nad językiem Boga
rodzicy. Narazie tylko przypomnimy rzecz powszechnie znaną,
stwierdzoną przez Brücknera i Jagića, wcześniej zaś jeszcze
przez ks. Fijałka, że wyraz Bogurodzica jest przekształceniem
starocerkiewnego Bogorodica, to jest przekładem greckiego
term inu Theotokos, oznaczającego Matkę Boską. Wprawdzie
mija się z prawdą mniemanie, jakoby język łaciński nie miał
w tym względzie jednowyrazowego odpowiednika (co sądzi
Brückner, a poniekąd Łoś), gdyż istnieje tu przecie zrost
Deipara, jest on jednakże, bądź co bądź, rzadki i sztuczny,
a nie znalazł uznania ani w liturgji, ani w hymnodji. Natomiast
wyraz Theotokos wtargnął naw et i do łaciny i przez wiele lat
zdobył sobie w niej prawo obywatelstwa (Kasjan, Wincenty
z Lerynu, Albert Wielki).
Powodów było wiele. Pierwszym z nich było to, że ów
grecki term in był uświęcony dogmatem, że przeto mieści się
w nim zasadnicza kwestja wyznaniowa. Musimy o niej wspo
mnieć, gdyż rzuca ona niemało światła na genezę pierwszej
pieśni polskiej. Kwestja ta sięga jeszcze czasu wielkich Ojców
Kościoła i soboru efeskiego (431 r.). Toczył się wówczas spór
o dziewictwo Marji oraz o to, czy Marja jest matką Boga —
Theotokos, czy też matką Pomazańca — Christotokos. Wbrew
herezji nestorjanów Kościół katolicki ogłosił Marję Bożą Rodzi
cielką i Dziewicą. Dogmat ten dał się w greckim języku ująć
w zwrot Theotokos - Parthenos, łatwy do zapamiętania i do
śpiewu, gdyż oba w nim wyrazy miały aż trzy cechy wspólne :
1. homoioteleuton -os, 2. akcent paroksytoniczny, 3. fleksyjny
pozór „męskiego rodzaju“, — poza tem zaś tworzyły razem kolon
anapestyczne :
Nic też dziwnego, że okoliczność tę wyzyskała niejedno
krotnie hymnodja grecka. W moim szkicu Na śladach źródeł
Bogurodzicy („Ruch literacki“, IX, s. 5) przytoczyłem urywki
pieśni Romanosa, która nietylko w nagłówku swoim, ale i w dal
szym tekście ma niejedno podobieństwo z polską pra-pieśnią:
Theotóke, Parthéne, Pantânassa...
ton Hyión Su hym nüm en kai Kÿrion
ton Christón kai ton mónon filânthropon...
tote Kyrie, Kyrie, rysai me...

Bogurodzico, Dziewico, w szechwładna,
Twego Syna, Gospodzina sław im y...
Chrysta, jedynego Łaskaw cę...
Gospodzinie,

Gospodzinie, ratuj mnie.

Nie trzebaby stąd wysnuwać przypuszczenia, jakoby autor
Bogurodzicy znał właśnie powyższą pieśń Romanosa. Mógł
ją znać, ale nie musiał, zwłaszcza że nie należy ona by
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najmniej do najbardziej wziętych w dorobku literackim blacherneńskiego pieśniarza, co więcej, formą swoją jednolitą (jak
na Romanosa bardzo „niewyszukaną“) zgoła nie przypomina
pieśni polskiej; zresztą przytoczone tu wiersze są rozrzucone
na przestrzeni dość długiego utworu, zatem mógł on dostar
czyć tylko pewnych szczegółów (np. homoioteleuton : Hyion
i Kyrion, choć spotykamy je jeszcze w Credo nicejskiem), nie
był zaś wzorem bezpośrednim. Takim bardziej bezpośrednim
wzorem był następujący tekst grecki:
Theotóke Parthéne,
chaire, kecharitom éne Maria...
ho K yrios [kai H yios su]
m eta su
eulogem éne sy

Bogurodzico Dziewico,
w itaj, zw olena Maria...
Gospodzin [i Syn Twój]
z Tobą
b ogosław iena Ty

Cytuję tu nie co innego, tylko tekst... Zdrowaś Marja,
używany po dziś dzień od wielu wieków w kościele greckim
(Horologion, wyd. rzymskie, s. 104, le P. Cyrille Charon, Le
Quinzième centenaire de S. Jean Chrysostome. Rome, Collège
Pontifical Grec, 1909). Tekst ten oczywiście różni się od tekstu
Ave, używanego w kościele łacińskim. Dokładne wyjaśnienie
tych różnic można znaleźć w XXIX tomie „Patrologji greckiej“
(dzieła ś. Bazylego) w komentarzach do t. zw. Acoluthia tripli
cis fe sti (gdzie dodajmy nawiasem, można znaleźć i wzór dru
giej zwrotki Bogurodzicy, modlitwę do Jana Chrzciciela o „zbożny
pobyt“, „rajski przebyt“ i t. d.). Najważniejszą różnicą jest do
danie sakramentalnych słów dogmatycznyzh Theotoke - Parthene
na czele modlitwy. Drugą różnicą jest wyraz kecharitoméne
(part. perf. pass. od charitóo „wyróżniona“, „uprzywilejowana“,
„w ybrana“), wzięty z ewangelji d o s ł o w n i e , podczas gdy ła
cińskie gratia plena jest przekładem s w o b o d n y m . Otóż pol
skie z w o l e n a jest dokładnym odpowiednikiem wyrazu grec
kiego. Trzecia różnica (występująca n i e w e w s z y s t k i c h
tekstach greckiego „zdrowaś“) to amplifikowanie ewangelicz
nego „Pan z Tobą“ przez dodatek: „i Syn Twój“, oparty o tekst
credo, a wzmacniający siłę dogmatu o Boskiem Macierzyństwie
Matki Boskiej.
Jednakże i co do tego tekstu nie twierdzę, jakoby był dla
polskiej pieśni wzorem wyłącznym, jedynym. Mnóstwo bowiem
takich wzorów zawiera cała liturgja grecka, za której ojca uwa
żany jest św. Jan Chryzostom, a częściowo współczesny jego
i przyjaciel, św. Bazyli.
Sprawą tą zajął się ks. A. Wyrzykowski, autor drobnej,
ale rewolucyjnej broszurki Geneza Bogarodzicy, Szkic z dzie
jó w kultury polskiej, wydanej już dość dawno (1922), ale prze
oczonej przez badaczy zapewne dlatego, że była wydana na
kładem autora na cichej prowincji (w Sandomierzu). Sam o niej
doniedawna nie wiedziałem i nie odrazu udało mi się do niej
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dotrzeć1. Z radością znalazłem w niej potwierdzenie moich
spostrzeżeń, poczynionych na własną rękę i to zgoła inną drogą.
Ponieważ broszurka ks. Wyrzykowskiego nie każdemu jest do
stępna i ponieważ sam autor życzy sobie, by mógł „dostarczyć
uczonym naszym świeżego materjału do rozważań i w ten spo
sób zepchnąć z mielizny zagadnienie o powstaniu Bogarodzicy“,
więc pozwolę sobie przytoczyć te miejsca, w których tego ma
terjału jest najwięcej, pomijając narazie wnioski autora, z któremi niewszędzie się zgadzam, akceptując je zresztą w zrębie
zasadniczym.
„Biorąc liturgję grecką do ręki — pisze ks. W. — łatwo
się przekonać, że wyraz Theotokos— „Bogarodzico“ — jest w sto
sunku do Matki Bożej niemal wyłącznym, a zwrot Theotoke
Parthene — »Boga Rodzico Dziewico“ bardzo pospolitym... Za
równo we mszy, jak w godzinach kanonicznych greckich co
chwila spotykamy osobne wezwania do Matki Boskiej, odpo
wiadające antyfonom nabożeństwa łacińskiego. Są to tak zwane
theotokion, po słowiańsku bogorodiczen. Niema święta, niema
dnia, niema nabożeństwa, w któremby takie theotokion było
pominięte.
Theotokiony owe to istna powódź kwiecistych aktów strze
listych, barwnych przenośni i porównań oraz wspaniałych ty
tułów i wezwań do Matki Bożej. A ponad wszystkie powtarzają
się właśnie te wezwania, które są użyte na początku naszej
Bogarodzicy, i to tak często, że poprostu wypierają i wchła
niają inne tytuły. A więc Theotoke — Theotoke Parthene —
eulogeméne — Despoina“.
Owych theotokionów odróżnia ks. Wyrzykowski trzy ro
dzaje: 1. chwalebne (jabym je nazwał raczej „sławiącemi“,
zwłaszcza że greckie doxa w słowiańskiej liturgji zostało oddane
przez „sława“), 2. radosne (może raczej „powitalne“, skoro
greckie chaire = polskiemu „zdrowaś“ — jakkolwiek jest rozkaźnikiem od chairein „cieszyć się“, znaczy przecie „witaj“),
3. błagalne „zawierające prośbę o odpuszczenie grzechów lub
o zbawienie duszy“. I tu jesteśmy u celu.
„...Te ostatnie, błagalne theotokiony są źródłem, z którego
wypłynęła nasza Bogarodzica. Z wyjątkiem... tytułów i inwokacyj, które z natury rzeczy są nie stałe, myśl główna theoto
kionów błagalnych jest ta sama, co i Bogarodzicy. Bogarodzica
bowiem, pominąwszy inwokacje, jest poprostu modlitwą o od
puszczenie grzechów“.
Żeby zrozumieć to „poprostu“, trzeba wiedzieć, że ks. Wy
rzykowski uważa pierwotną Bogurodzicę za dwa odrębne utwory,
ujęte w dwie strofy, różniące się od siebie nietylko treścią
1 Stało się to już podczas pisania pracy niniejszej, w związku
z czem m usiałem przerabiać niektóre rozdziały uprzednio napisane (np. naj
wcześniejszy p. t. Św. Wojciech, p oeta doctus); odbiło się to potrosze na
kompozycji.
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i budową, lecz nawet charakterem roboty literackiej, mniema
przeto, że „studjum nad powstaniem Bogurodzicy na dwie nie
jako połowy rozpaść się powinno“. Zajmując się więc wyłącznie
zwrotką pierwszą, pominął ważne wyrażenia zwrotki drugiej
„po żywocie rajski przebyt“, mieszczące prośbę o zbawienie —
zatem to, co się trafia i w iheoiokionach greckich. W każdym
razie i to ma walor przekonywający, co mówi ks. Wyrzykowski,
iż połowa theoiokionów błagalnych „jest wyłącznie prośbą o od
puszczenie grzechów, a w niektórych prośba wyrażona jest takiemi słowy, że wystarczy je przełożyć na starą polszczyznę, aby
otrzymać Bogarodzicę“. W myśl tego tuż obok przytoczeń, w ska
zanych przez ks. Wyrzykowskiego, podaję przekład polski:
1. Theotóke P arthéne,
ton H yión Su d y so p ei
syn tais ano D ynam essin
synchoresin p ta ism a to n hem in
p ro tu telus do resa sth a i

Bogurodzico Dziewico
Twego Syna przejednaj prośbam i,
wraz z niebieskiem i siłam i,
by dać raczył nam spust w inam
przed końcem żywota...

2. Theotoke P arihene
hiketeue ton H yion Su

Bogurodzico Dziewico,
prosi Syna Twego...

3. H yperendoxe A eiparth en e
W sławiona po w iek i Dziew ico,
eulogem ene Theotoke
błogosław iona Bogurodzico,
p ro sa g a g e ten hem eteran proseuchen dom ieści modlitwę, jąż nosim y,
4. to H yio Su k a i Theo hemon
ka i aitesa i
hina sose dia Su
tas p sy ch a s hem on

u Twego Syna, Boga naszego
i błagaj go,
iżby Ciebie — dla uchow ał
dusze nasze od z łeg o ...

Możnaby cytować więcej, ale już chyba dość wymowne
były cytaty dotychczasowe. W ystarczy powtórzyć za ks. Wy
rzykowskim, że „cały cykl obejmuje sto theotokionów, a z nich
mniejwięcej dwadzieścia pięć jest błagalnych... Rozmiary tych
antyfon, dobór, a często szyk wyrazów są tak charakterystyczne
i tyle mają cech wspólnych z naszą Bogarodzicą, że łudzić się
tu niepodobna. Najbardziej zbliżone do Bogarodzicy jest theotokion przytoczone na pierwszem miejscu i ono powtarza się
w cyklu trzy razy“.
Kiedykolwiek się ukształtowała liturgja, przypisywana św.
Janowi Chryzostomowi i Bazylemu, oparła się ona na tra
dycjach czwartego wieku, skoro tak silnie i ustawicznie pod
kreślała wiarę w dogmaty naówczas dyskutowane w świecie
chrześcijańskim, mówiąc ściślej : w Kościele wschodnim, bo na
Zachodzie herezja Nestorjusza nie miała tak silnych wpływów.
Hymny chrześcijańskie dają się właśnie co do daty swojej
i środowiska określić prawie zawsze na podstawie aktualnych
tematów. Męczenników opiewano wtedy, gdy jeszcze świeża
była pamięć krwi męczeńskiej, hymny o Eucharystji najwspa
nialsze (św. Tomasza z Akwinu) powstały wtedy, gdy filozofja
wytyczała granice między rozumem i objawieniem, hymny pa
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pieskie powstawały po ogłoszeniu dogmatu o nieomylności pa
pieża. Tak było i z dogmatem efeskim. Był on wciąż akcento
wany w liturgji i pieśni, póki groźną była herezja Nestorjusza,
zwalczana jeszcze w wieku VIII przez Jana Damasceńskiego.
W hymnach zachodnich, łacińskich, dziewictwo i Boskie m a
cierzyństwo Marji było też wspominane, ale zwyczaj ten nastał
później, a przy tem nigdy nie miał brzmienia tak surowo dogma
tycznego, rygorystycznego, wyrażał się mniej skrępowanemi
słowy, bardziej różnolicie : Mater Dei, Dei Genitrix, Dei Parens,
Puerpera i t. d., co nawet na Wschodzie miewano łacinnikom
za złe (metropolita Nicefor), przyczem te wyrażenia nieko
niecznie stawiane były na czele pieśni, owszem częściej wpla
tane były w jej środek; zresztą i tak by nie były dobitne w na
główku pieśni, skoro Mater i Virgo nie rymowały z sobą, jak
Theotokos i Parthenos, czy Bogarodzica i Dziewica. Poza tem
i w greckim języku zczasem nastąpiło pewne zluźnienie pe
dantyzmu w erbalnego: już św. Jan z Damaszku wprowadza
wyraz Theometer, na obrazach z tegoż czasu widzi się napis
Meter Theu, a w X wieku Jan Geometres używa zamiast
Parthenos określnika Kore, bardziej odpowiadającego tradycjom
klasycznym, oraz potrzebom wznowionej wersyfikacji antycznej,
a zresztą i bardziej poufałego (jak lud nasz zowie Matkę Boską
„Panienką“)·
Dogmat o Dziewictwie i Boskiem macierzyństwie Marji
wiązał się od samego początku z całym szeregiem kwestyj.
Jako Matka Boga, Marja jest nietylko godna największego
uwielbienia, ale jest ponadto najpewniejszą orędowniczką za
nami u Boga, może u Niego wyjednać nam wszystkie łaski,
odpuszczenie grzechów i wieczną szczęśliwość. Tę wiarę do
bitnie zaznacza pierwsza zwrotka Bogurodzicy. Ale choć
w założeniu pracy postanowiłem ograniczyć swe rozważania
do dwóch pierwszych zwrotek pieśni, tym razem pozwolę
sobie przekroczyć te granice i potrącić o sprawę, dotyczącą
zwrotek dalszych, niezupełnie trafnie przezwanych „pieśnią wiel
kanocną“, a poczęści „pieśnią pasyjną“ . Jak wiadomo, w zw rot
kach tych aż dwa razy powtarzają się słowa : „wierzy-ż w to,
człowiecze“ — świadczące, że w pieśni jest akcentowany ele
ment dogmatyczny; poza tem zwrotka ostatnia (przed: „Amen,
tako Bóg daj“) znów nawraca do pierwotnego motywu Bogu
rodzicy :
Maryja Dziewice,
prosi Syna Twego, Króla niebieskiego,
aza nas uchowa ote w szego złego...

Co jednakże w tych częściach pieśni (czy w tych pieś
niach, jak się wolą wyrazić niektórzy) stanowiło największą
trudność i zagadkę, to odwołanie się do „człowieka pirwego“
Adama „Bożego kmiecia“ . Różne na ten tem at snuto do
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mysły, z których jeden, bardzo śmiały, głosił, jakoby pieśń
owa była napisana „in gratiam jakiegoś Adama“ żyjącego.
Zaznaczę, że „Adam“ ma w teologji i hymnodji średniowiecznej
ściśle określone miejsce czy znaczenie, którego znów nie rozu
mie należycie ten, kto nie sięgnie po patrystyki. Żeby sprawę
postawić najdokładniej i najprzystępniej jednocześnie, udam się
znów do tego, komu liturgja, pieśń i dogmat tyle zawdzięcza :
do św. Jana Chryzostoma. W swem świetnem kazaniu na Na
rodzenie Chrystusa tłumaczy on ludowi tajemnicę i znaczenie
Dziewictwa Bogarodzicy, nawiązując jednocześnie do dwóch dat
kościelnych : do dnia Adama i Ewy, przypadającego, jak wia
domo, w wigilję Bożego Narodzenia, oraz do odkupienia świata
przez mękę i zmartwychwstanie Chrystusa, t. j. do Wielkiego
Piątku i Wielkanocy. Przytoczę tu w wiernym przekładzie wła
snym najbardziej znamienne urywki (Mignę, Cursus patrologiae
gr. completus, t. 56, s. 389 i 392):
„Sam bowiem (Bóg) jest tym, który z ziemi - dziewicy
utworzył Adama, z Adama zaś bez niewiasty ukształtował nie
wiastę. Jak więc Adam bez niewiasty wydał na świat niewiastę,
tak dzisiaj Dziewica bez mężczyzny zrodziła Mężczyznę... Dla
czego zaś Bóg z Dziewicy się rodzi?... Ponieważ niegdyś Ewę, gdy
była jeszcze dziewicą, zwiódł ku złemu djabeł, przeto Marję, jako
Dziewicę, obdarzył dobrą w ieścią1 anioł Gabrjel. Zwiedziona ku
złemu Ewa zrodziła słowo, śmierć przynoszące ; natomiast Marja,
otrzymawszy błogą wieść, wydała na świat Słowo, które stało
się ciałem, a nam przydało zdrowia wiecznego. Słowo Ewy wska
zało na drzewo, przez które Adam został z raju wygnany; Słowo
zaś z Dziewicy powstałe ukazało krzyż, przez który domieściło
w rajski przebyt zbójcę grzesznego na podobieństwo Adama“.
Szczegółowsze jeszcze zestawienie grzechu Adama z odku
pieniem świata przez Chrystusa czyni Jan Damasceński w trak 
tacie O wierze prawdziwej, gdzie też wiele miejsca poświęca
Dziewictwu i Macierzyństwu Boskiemu M arji2. W ten sposób
sprawa, dla każdego chrześcijanina zasadnicza, jaką jest zba
wienie, związana została w ortodoksji, wbrew nestorjanom,
stanowczo z dogmatami marjologicznemi. Walka na tem tle
zawiązała się i została rozstrzygnięta głównie na Wschodzie.
Zachód korzystał już z gotowych rezultatów, jako z rzeczy
bezspornej, nie wymagającej dyskusji ; przyjął też paralelę
Chrystusa i Marji z Adamem i Ewą, ale nie jako argument,
tylko raczej jako ornam ent stylistyczny, zwłaszcza w hymnach
VIII—XI w. że wspomnę zwrot Mutans Euae n o m en 3 w pieśni
1 Evangelise.
2 Mignę, P atrologia graeca 94, lib. III, r. XII, lib. IV. N adm ienię, że
i w homilji na Z w iastow anie (Mignę, 96) czy w hom ilji na N arodzenie Matki
Boskiej (s. 663) nazywa św . Jan Matkę Boską: Theotokos P arthenos, th yg a ter A dam kat M ater Theu.
3 Chodzi tu i o to, że wyraz Ave jest odwrotem im ienia Eva.

264

I. ROZPRAWY. — J ó z ef Birkenmajer

Ave maris stella lub Exsules filii Evae w antyfonie Salve
regina.
Po tej dygresji, która niezbyt zresztą odbiega od głów
nych naszych zamierzeń, wróćmy do ściślejszego tem atu i za
pytajmy się, czy przeprowadzone powyżej rozważania rzucają
choć odrobinę światła na sprawę autorstwa Bogurodzicy, czy,
jak kto woli, dwóch pierwszych jej zw rotek? Stwierdziliśmy
w rozdziale niniejszym rzeczy następujące: 1) autor Boguro
dzicy znał liturgję grecką i korzystał z niej, 2) był czcicielem
Matki Boskiej, wierzył mocno w dogmaty marjologiczne, 3) znał
terminologję cerkiewną słowiańską. Czy wolno stąd snuć dal
sze wnioski?
Snuł je, niezależnie ode mnie, ks. Wyrzykowski. Z wnio
sków tych najważniejszy jest ostatni, który określa terminus
ante quem powstania Bogurodzicy (zwrotek początkowych):
„Ponieważ trudno jest przypuścić, aby po ustaleniu się w iel
kiej schizmy robiono na Zachodzie zapożyczenia z liturgji grec
kiej, przeto czas przyswojenia Bogurodzicy przez Polskę trzeba
przesunąć przed rok 1054 (scil. rok wystąpienia Michała Ceruiarjusza), t. j. co najmniej do panowania Kazimierza Odnowi
ciela“.
Drugą tezą ks. Wyrzykowskiego jest, że zapożyczenie
Bogurodzicy z liturgji greckiej nie dokonało się za pośrednic
twem cerkwi słowiańskiej : „Porówny wając Bogarodzicę z bogorodiczenami cerkiewnosłowiańskiemi, przekonać się można,
iż tłumaczenia polskie i słowiańskie dokonane zostały w od
miennych warunkach i niezależnie jedno od drugiego“. Istotnie
różnice są, choć niezbyt wielkie, jeżeli się zważy, że i cer
kiewny język ma swoje odmiany i synonimy, oraz że wpływ
wieków też się odbić musiał na tekstach; za ważniejszą róż
nicę uważałbym przedewszystkiem różnicę rytmiki. Natomiast
zgoła mnie nie przekonywa taki argum ent: „W Bogarodzicy
theotokion łączy się z okrzykiem Kyrie eleison, co w liturgji
greckiej się nie trafia, a w słowiańskiej również, gdzie zresztą
okrzyk Kyrie elejson używany jest jedynie w tłumaczeniu słowiańskiem Bospodi pomiłuj. Człowiek, wyczuwający ducha
liturgji greckiej czy też słowiańskiej, takiej niedorzeczności
liturgicznej, jak połączenie bogorodiczenu z Hospodi pom iłuj
nie popełniłby“.
O Kyrie elejson będę miał sposobność jeszcze niejedno
krotnie wspominać w pracy nad Bogurodzicą. Narazie chcę
zaznaczyć, że łączenie tego „okrzyku“ (inwokacji) z mod
litwą do Matki Boskiej wcale nie jest niedorzecznością litur
giczną. W bizantyńskich pieśniach, choćby w cytowanej przeze
mnie pieśni Romanosa, spotyka się podobne połączenia. Spot
kać je łatwo także w książce Bożestwennaja liturgija iże
w światych otca naszego Ioanna Złatoustago, archiepiskopa
Konstantina grada, s służbam i (Żółkiew, 1927, u bazyljanów),
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gdzie np. na s. 4 idą bezpośrednio po sobie modlitwy: „Pom iłuj
nas, Hospodi, pom iłuj nas... siju ti molitwu jako Władycie prinosim, pom iłuj nas! (I nynie) Miłoserdija dweri otwerzi nam
błagosłowlennaja Bogorodice Diewott. Podob. na s. 79. — Wogóle
zastosowanie tej inwokacji było bardzo rozległe (por. E. Bishop,
Liturgian history, Oxford 1918), a i dziś używana ona jest nietylko we mszy, ale i w litanjach, tuż przed wezwaniami do
Matki Boskiej К
W każdym razie godzę się z poglądem ks. Wyrzykow
skiego (który i sam przy innej okazji już wyraziłem), że Bogu
rodzica nie przyszła do nas przez Czechy ani przez Niemcy,
t. j. raczej ani przez literaturę czeską ani niemiecką. Także i Ruś
nie wchodzi w rachubę. Wiele natomiast prawdopodobieństwa
ma następna teza ks. Wyrzykowskiego : „Przyswojenia Boga
rodzicy musiał dokonać łacinnik, znający liturgję grecką lub
g re k 2, piszący dla łacinników“.
I oto wniosek ostateczny : człowiekiem tym mógł być
święty Wojciech albo ktoś z jego towarzyszy. Wniosek ten
jest i moim wnioskiem, który uzasadniam w rozdziale Św . Woj
ciech, poeta doctus, mówiąc o wykształceniu literackiem św. Woj
ciecha, zwłaszcza zaś o jego wiedzy w dziedzinie języka i ob
rządku greckiego. Teraz stanę jeszcze raz na właściwym gruncie
niniejszego rozdziału, na gruncie mariologicznym.
Jest rzeczą niewątpliwą, że autor Bogurodzicy musiał być
wielkim czcicielem Marji. Argument ten musi być brany pod
uwagę, nieraz był już nawet brany, czy to na korzyść św. Woj
ciecha, czy św. Jacka, czy wreszcie św. Kingi i jej spowiednika.
Na korzyść św. Wojciecha przemawia on najsilniej, boć niedość, że najbliższy był epoce sporów o dogmaty marjologiczne,
ale ponadto o samym kulcie Marji w życiu św. Wojciecha wia
domo nam najwięcej. Wszak, według zgodnego świadectwa bio
grafów, był, zupełnie jak później Adam Mickiewicz, w dziecię
cym wieku ofiarowany od płaczącej matki pod opiekę Matce
Boskiej i za jej przyczyną martwą podniósł powiekę w śmier
telnej chorobie. Przez całe życie przeto uważał się za sługę
Marji, o niej rozmyślał i śnił, śpiewał pieśni ku Jej czci, za
gwiazdę przewodnią żywota swego Ją uważał.
Stanisław Zakrzewski, do którego nader cennej pracy
Opactwo benedyktyńskie śś. Bonifacego i Aleksego na A w en
tynie („Rozp. Akad. Um.e Wydz. II, XX) jeszcze powracać bę
dziemy, uważa św. Wojciecha wręcz za pierwszego i głównego
krzewiciela kultu Marji w Polsce. Obraz cudowny Matki Bo
skiej, przechowywany w owym klasztorze, rozniecał w sercu
1 Literatura o K y rie eleison jest olbrzymia, por. Dom F. Cabrol et
Dom Henri Leclercq, D ictionnaire d ’archéologie chrétienne et de liturgie,
fasc. LXXX—LXXX1, s. 913 etc. — pozatem Angelo de Santi, Les Litanies
de la Sainte Vierge, étu de historique et critique, Paryż, 1900.
2 Grek przez małe g — chodzi tu nie o narodowość, ale o liturgję.
P am iętnik literacki X X X I, 3— 1
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„pana z rodu Sławników“ żar wielki : „Cześć dla tego obrazu
mogła była zwrócić jego uwagę na kult Matki Boskiej — i jej
na pierwszem miejscu poświęcił św. Wojciech swój nowy kla
sztor na polskim gruncie“. Był to klasztor w Łęczycy, mający,
przez pamięć Awentynu, również wezwanie św. Aleksego.
„I jeszcze jedna nasuwałaby się uwaga — dodaje Za
krzewski. — Słusznie czy niesłusznie, nie chcemy w to wcho
dzić, nie mając do tego najmniejszej kompetencji, tradycja
przypisała św. Wojciechowi autorstwo hymnu Bogurodzica.
A tradycja musiała mieć jakąś realną osnowę, na której pod
łożu się rozwinęła.
Skromny zaś fakt, wydobyty przez nas, stwierdzałby, że
św. Wojciech kultowi Bogurodzicy dawał istotnie realny w yraz“.
Uwaga to cenna nietylko jako argument, rzucony zresztą
odniechcenia. Ważniejszy jest fakt, że, choć uważano sprawę
autorstw a św. Wojciecha za „pogrzebaną ostatecznie“, jednakże
wśród wybitnych uczonych trafiali się nadal i w wieku XX
jej sympatycy (przeważnie historycy, jak Prochaska i Potkański), którzy jednakże, steroryzowani koncentrycznym ogniem,
bijącym w tę pozycję ze wszystkich stron i bezładnie, byli
zdezorjentowani i woleli nie zajmować zdecydowanego stano
wiska.
Ze sprawą kultu Matki Boskiej łączy się i kult św. Jana
Chrzciciela, o którym mowa jest w drugiej zwrotce — tej, którą
ks. Wyrzykowski uznał za utwór odrębny i przeto zostawił na
boku w swych rozważaniach. Ja jednak, mając inne zdanie,
poświęcam tej sprawie rozdział następny bo i tu widzę materjał, wyświetlający w pewnej mierze autorstwo Bogurodzicy.
Warszawa
Jó zef Birkenmajer
1 Ukazał się w „Przeglądzie k atolickim “ z dn. 17 VI 1934 r. Dodat
k ow e uw agi (o kulcie św. Jana Chrzciciela w Magdeburgu, o kom entowaniu
stosunku „Krzciciela“ do „Boźyca“ przez św. Jana Chryzostoma etc. etc.)
ukażą się w jednym z tegorocznych zeszytów tegoż czasopism a.

