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Zofia Stryjeńska „Kolęda”, pocztówka

języki i dialekty (a nawet sztuczną „mowę 
murzyńską”). W tle zawsze miała ona Boże 
Narodzenie, a wydarzenie to stanowiło 
pretekst dla dygresyjnych komentarzy 
ujętych w przebarwną, kalejdoskopowo 
zmienną muzykę.

...per la notte di natale
Ostatnią, najbardziej okazałą formą umu-
zycznienia historii o Bożym Narodzeniu 
był gatunek oratorium. Narodził się pod 
niebem Italii na przełomie XVI i XVII w., 
czerpiąc z tradycji misteriów, dialogowych 
motetów, madrigali spirituali oraz laud 
i stanowiąc pierwotnie gatunek muzyki 
sakralnej – wszakże nie liturgicznej. Z cza-
sem nabrał charakteru bardziej świeckiego, 
będąc substytutem opery w okresach, gdy 
była zakazana. Z uwagi na to, iż oratoria 
prezentowano często w teatrach – a więc 
miejscach świeckiej rozrywki, do tego 
siłami ich operowych zespołów (w tym 
kobiet!), niemożliwe było bezpośrednie 
cytowanie Pisma (korzystano z poetyckich 
parafraz oraz fabuł niemal wyłącznie po-
chodzących ze Starego Testamentu) ani 
przywoływanie wątków z Ewangelii i słów 
Jezusa. Przesławne oratorium „Mesjasz” 
Händla było pod tym względem wyjąt-
kiem i wzbudziło w swoich czasach silne 
kontrowersje – i tu jednak sam Jezus nie 
przemawia; dzieje Zbawienia, w tym także 
piękna scena Narodzenia (z uroczą sinfonią 
„Pifa”, stylizującą grę pasterskich dud), 
opowiedziane są wyłącznie poprzez cytaty 
proroctw i relacji ewangelicznego narratora. 
Także libretta stosunkowo nielicznych wło-
skich czy francuskich bożonarodzeniowych 
oratoriów oraz pokrewnych im kantat miały 
raczej charakter lirycznej refleksji na temat 
tego święta, głoszonej w zdobnych recyta-
tywach i ariach przez alegoryczne postacie. 
Sławne „Weihnachts-Oratorium” Bacha 
to właściwie cykl sześciu niezależnych 
kantat na kolejne świąteczne dni, w typie 
wczesnobarokowych niemieckich historiae, 
łączących słowa Ewangelii (dopuszczano 
to, gdyż były to utwory liturgiczne, nie 
koncertowe) z lirycznym komentarzem 
recytatywów i arii oraz „głosem wspólnoty” 
– ewangelickim chorałem.

hhh
Koncerty festiwalu Actus Humanus 
przypomną część tego wspaniałego dzie-
dzictwa. Program zaproponowany przez 
Paula Van Nevela i jego Heulgas Ensemble 
wypełnią polifoniczne kolędy oraz motety 
różnych krajów i epok ujęte w formę 
nawiązującą do dawnych misteriów, zaś 
zespół Concerto Soave ukaże bogactwo 
i splendor barokowych ujęć tematu 
Narodzenia Pańskiego w wiodących mu-
zycznych ośrodkach Europy – w postaci 
zdobnych motetów i kantat, arii, instru-
mentalnych „sinfonii pasterskich”, a także 
nieco egzotycznych iberyjskich gatunków: 
villancico i ensalady. h

Piotr MACulewiCz  > jest muzykologiem 
i publicystą współpracującym z wieloma 
instytucjami muzycznymi, m.in. z filharmonią 
narodową i warszawską operą Kameralną. 
Kieruje gabinetem zbiorów Muzycznych 
Biblioteki uniwersyteckiej w warszawie.

Podczas Festiwalu Actus Humanus muzykę  i
Bożego Narodzenia wykonywać będą 
zespoły: Huelgas Ensemble 11 grudnia 
w kościele św. Jakuba, Concerto Soave 
z udziałem Marii Cristiny Kiehr 12 grudnia 
w Dworze Artusa, Ensemble Organum 
13 grudnia w kościele św. Jakuba. Wszystkie 
koncerty rozpoczynają się o godz. 20.00.
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Boże Gody

okres Bożego 
NarodzeNIa 

w języku 
staropolskIM 

określaNy Bywał 
jako „godNIe 

śwIęta”. Nazwa 
ta kryje w soBIe 

wIelozNaczNość 
oraz głęBIę, 

jakIe w dawNycH 
czasacH 

wIązały sIę 
z przeżywaNIeM 

paMIątkI 
NarodzeNIa paNa 

jezusa. 
anna niedźwiedź

Dwanaście Świętych 
Wieczorów, wraz z po-
przedzającą je Wigilią 
i zamykającym je dniem 
Trzech Króli, traktowano 

jako czas niezwykły, czas odnowienia życia 
i całego świata oraz dotknięcia przez czło-
wieka sfery sakralnej. Wielkie teologiczne 
misterium Bożego Narodzenia najtrafniej 
opisywały pieśni. Najstarsza znana polska 
kolęda „Zdrow bądź, krolu anjelski” 
w pierwszych wersach sławiła „Boga 
skrytego”, który w noc Bożego Narodzenia 
przed ludźmi się odkrywał, stając się Bo-
giem „w ciało wlitym” i „k nam przyszłym”. 
Określenie „Godnie Święta”, przywołując 
dawną nazwę zaślubin, odwoływało się do 
teologicznej warstwy, która mówiła o obec-
ności Boga-człowieka pośród ludzi. 

Przekraczając granice
W obyczajowości potocznej teologia 
chrześcijańska nakładała się na szereg 
praktyk zakorzenionych w wierzeniach 
przedchrześcijańskich. Godnie Święta 
przeżywano jako swego rodzaju „zaślubiny 
kosmiczne”, swą jednoczącą siłą obejmu-
jące nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, przy-
rodę, siły natury i zjawiska atmosferyczne. 
W wigilię Bożego Narodzenia przełamaniu 
ulegały wszelkie bariery. Zwierzęta mówiły 
ludzkim głosem, pod śniegiem rozkwitały 
kwiaty, woda w studniach zamieniała się 
w miód i wino. Odsłonięciu ulegały ta-
jemnice przyszłości. Panny i kawalerowie 
wróżyli sobie co do zamążpójścia i ożenku, 
a gospodarze szukali zwiastunów przy-
szłego urodzaju. Wygląd nieba w czasie 
dwunastu Świętych Wieczorów przepo-
wiadał pogodę na dwanaście miesięcy 
nowego roku. W Wigilię, po zapadnięciu 
zmroku, wysypywano przed próg domu 
jedzenie. Stojąc w otwartych wrotach, wy-
powiadano tradycyjne formuły, zapraszając 
do wspólnej wieczerzy niezwykłych gości: 
ptaki, wilka i inne leśne zwierzęta, a także 
wiatr i mróz, a przede wszystkim duchy 
zmarłych przodków. W chłopskich chatach 
jeszcze w XIX w. przed rozpoczęciem 
wieczerzy wigilijnej z ław i stołków „zdmu-
chiwano duszyczki”, żeby ich nikt nie 
przysiadł. W czasie spożywania posiłku nie 
odkładano łyżki na stół, aby przypadkiem 
nie nabrać w nią jakiejś – wieczerzającej 

wraz z żywymi – duszy. W szlacheckich 
dworach pojawiło się puste nakrycie 
i puste krzesło. To tam „siedziały duchy”, 
którym na talerzu zostawiano okruchy 
opłatka i resztki potraw.

Ze świętami wiązały się nie tylko 
uroczystości religijne, ale i rozmaite 
obrzędy. Średniowieczne dokumenty 
kościelne z różnych punktów Europy 
przestrzegały przed tańcami i maskaradami 
organizowanymi w świątyniach oraz na 
przykościelnych cmentarzach. Huczne 
zabawy cmentarne, zapewne częściowo 
mające charakter zaduszny, miały zakłócać 
nabożeństwa kościelne. W XV-wiecznych 
kazaniach i traktatach polskich autorów 
powtarzały się również groźby eksko-
muniki wobec tych, którzy „chodzą po 
kobylicy”, czy też „noszą maski, udając 
konie i jelenie”. Obyczaje chodzenia „po 
kolędzie” z postaciami wilków, turoni, kóz 
i kobyłek odwoływały się do idei święta 
jednoczącego człowieka z naturą i wspo-
magającego odrodzenie sił życiowych. 
Symbolikę płodnościową podkreślała 
towarzysząca chodzeniu „po kolędzie” 
wymiana darów (nazywanych niekiedy ko-
lędami) oraz zabawy, często przybierające 
formy rubaszne, co oczywiście niepokoiło 
kościelnych dostojników potępiających te 
„bezwstydne widowiska”. W XV-wiecznych 
statutach synodalnych wzywano księży, 

aby zabraniali „nocnego chodzenia po 
kolędzie w święto św. Szczepana, ponieważ 
tej nocy popełniane są kradzieże, zabójstwa 
i liczne złe uczynki”.

nowe lato
Nazwa „Godnie Święta” odwoływała się 
nie tylko do obrzędu zaślubin i wesela, ale 
również do słowiańskiego słowa oznacza-
jącego rok. Święta – przypadające na okres 
tuż po przesileniu zimowym – wiązały się 
z pożegnaniem starego oraz z powitaniem 
nowego roku. Przesilenie postrzegano jako 
symboliczną walkę światła z ciemnością, 
dnia z nocą. Ostateczne zwycięstwo dnia 
i światłości stanowiło zapowiedź powrotu 
sił witalnych na zamarły, uśpiony pod śnie-
giem świat. Dla ludzi, których byt opierał 
się przede wszystkim na rolnictwie, odro-
dzenie życia i wegetacji stanowiło warunek 
niezbędny do przetrwania. A na terenach 
polskich rolnictwo bardzo długo stanowiło 
podstawę bytu zarówno warstw niższych, 
jak i lokalnych elit. Dlatego w celebracji 
Godów akcentowane były wszelkie mo-
menty odwołujące się do symbolicznych 
zabiegów agrarnych. Postać Pana Jezusa 
rodzącego się w asyście zwierząt gospo-
darskich i witanego przez pasterzy szybko 
została zaadaptowana do polskich warun-
ków. Betlejemska grota przeistoczyła się 

> str. IV

actus HuMaNus

fA
lC

       48 tYgoDniK PowszeChnY 49 | 8 gruDniA 2013

JA
Ku

B 
Pu

C
h

A
ls

lK
i

IVIV

Boże Gody
Cd. ze str. iii
w szopę z drewnianym żłobem. Siano, 
słoma i zboże stały się obowiązkowym 
elementem bożonarodzeniowego wystroju 
wnętrz tak chłopskich, jak i szlacheckich. 
Dla rolników zboże było najbardziej do-
słownym wyobrażeniem odradzającego się 
i pomnażającego się życia. 

Warto pamiętać, że w kształtujących się 
na przestrzeni kilku stuleci obchodach 
Godnich Świąt spotykały się ze sobą 
różne porządki symboliczne. Pierwotnie 
przeciwstawne koncepty z biegiem czasu 
zaczęły się wzajemnie uzupełniać. Rolnicze 
odwołania, celebracja tajemnicy życia, do-
świadczenie jedności z całym kosmosem 
stanowiły doskonałe dopełnienie opowie-
ści o Bogu-człowieku, który został zesłany 
na świat, aby zbawić ludzi. W okresie świąt 
następował rytualny „powrót do początku”, 
pozwalający na odrodzenie się kosmosu. 
Powiadano, że gdyby ludzie zarzucili 
obyczaj śpiewania kolęd, to nowy rok by 
nie przybył i nastąpiłby koniec świata. 
Śpiewając: „Nowe Lato nam nastało 
i wesela przydało”, przywoływano również 
chrześcijański chronologiczny porządek 
czasowy. Obchody Bożego Narodzenia od-
woływały się bowiem do konceptu „nowej 
ery”.  N o w e  L a t o  rozpoczęło się dla 
ludzkości wraz z narodzinami Mesjasza.

Popularna już w średniowieczu scena 
adoracji Dzieciątka-Mesjasza przez Marię 
oraz przez kolejnych świadków betle-
jemskiego cudu stała się najważniejszym 
wyobrażeniem związanym z Bożym Naro-
dzeniem. Scena ta zyskała centralną pozycję 
zarówno w przedstawieniach malarskich, 
jak i w scenariuszach widowisk religijnych. 
Wokół niej rozbudowywały się rozmaite, 
nierzadko odwołujące się do apokryfów, 
wątki. W okresie kontrreformacji, w coraz 
bogatszych i coraz bardziej wymyślnych 
„szopkach”, które już w XIV w. umieszczano 
w niektórych klasztorach i kościołach, za-
częły dominować postacie oraz krajobrazy 
przypominające lokalne sceny rodzajowe. 
Bóg-człowiek, przedstawiony w takim oto-
czeniu jako niemowlak, stawał się niezwy-
kle bliski ludziom. Choć z drugiej strony 
pod postacią Dzieciątka krył się często głę-
boki i wieloznaczny język mistyczny. Chyba 
najbardziej przejmującym tego wyrazem 
są – spotykane w przedstawieniach malar-
skich, a niezwykle popularne w tekstach 
średniowiecznych i renesansowych kolęd 
– zestawienia postaci Dzieciątka w żłóbku 
z postacią cierpiącego, konającego, zdjętego 
z krzyża lub złożonego do grobu Chrystusa. 
Kwilące w pieluszkach Dzieciątko to Bóg, 
który wie, że „narodził się na cirpienie”. 
Liczne pieśni o obrzezaniu Pana Jezusa 
stanowiły w rzeczywistości kontemplację 
Pasji Mesjasza oraz rozmyślania o boleś-
ciach Matki Boskiej. Zgodnie z logiką czasu 
święta w postaci Marii pochylonej nad 
żłóbkiem dostrzegano stojącą pod krzyżem 
Matrem Dolorosam. A śpiewana do snu 
kołysanka zamieniała się w lament. 

Bożonarodzeniowe Gody łączyły 
w sobie radość i powagę, ludyczność 
zabawy i subtelność mistycznych uniesień. 
W bogactwie rytuałów, artystycznych 
wyobrażeń, pieśni i religijnych przeżyć 
celebrowana była zarówno tajemnica 
betlejemskich Narodzin, jak i zagadkowe 
współistnienie życia i śmierci, wieczności 
i przemijania.

anna niedźwiedź

AnnA nieDźwieDź >  jest antropolożką 
kulturową, pracuje na uniwersytecie Jagiellońskim.

WyśpieWując  
SłOwO
cHorał 
starorzyMskI 
I śpIewy Bożego 
NarodzeNIa 
– dlaczego właśNIe 
to zestawIeNIe 
pozwala 
zrozuMIeć seNs 
tego, co Marcel 
pérès wNIósł 
do INterpretacjI 
MuzykI 
dawNycH epok?
Błażej Matusiak oP

Jakkolwiek Marcel Pérès kom-
ponuje oraz wspaniale gra 
i improwizuje na organach, a jego 
zespół zapuścił się parę razy na 
teren dawnej muzyki świeckiej, 

tytułem do sławy Ensemble Organum jest 
nowatorskie i mistrzowskie odczytanie 
śpiewów liturgicznych Kościoła rzymsko-
katolickiego. I choć w nagraniach zespołu 
znajdziemy wiele skarbów najdawniejszej 
polifonii, zawsze interpretowanych 
w świeży sposób, to jego specjalnością jest 
śpiew jednogłosowy, czyli chorał. Jego 
gregoriańska odmiana pojawia się zresztą 
w programach Organum rzadko, zazwyczaj 
towarzysząc muzyce wielogłosowej. Pérès 
to niestrudzony poszukiwacz zapomnia-
nych muzycznych światów. To za jego 
sprawą wielu słuchaczy dowiedziało się 
o istnieniu chorału ambrozjańskiego, bene-
wentyńskiego, starorzymskiego, mozarab-
skiego czy barokowego.

Muzykologiczne wykształcenie szefa ze-
społu i współpraca z mistrzami w tej dzie-
dzinie, wraz z odwagą eksperymentowania 
i klasą artysty – wszystko to sprawiło, że 
muzyka zapomniana albo wykonywana 
w utarty sposób nagle zyskała nowe barwy. 
Nie byłoby jednak tej odnowy chorału, 
gdyby nie wyborni śpiewacy, na czele 
z samym szefem, oraz nowe spojrzenie na 

źródła. Kluczem do chorałowego skarbca 
okazał się dla Pérèsa repertuar starorzym-
ski, zarejestrowany na czterech płytach 
zespołu. To muzyka tajemnicza, śpiew 
rzymskich bazylik, śpiewany tam nadal 
w czasach, gdy w całej Europie królował 
chorał gregoriański. Oto paradoks – śpiew 
gregoriański, śpiew Kościoła rzymskiego, 
był śpiewany wszędzie z wyjątkiem 
Rzymu.

sztuka żywego słowa
Chorał starorzymski to śpiew nie aż tak 
bardzo odległy od gregoriańskiego, ale 
pełen osobliwości, zwłaszcza powtarzają-
cych się formuł melodycznych. Przy tym 
owe formuły, widziane w zapisie nutowym 
(a właściwie – neumatycznym), mogą 
sprawiać wrażenie szeregu monotonnych 
przebiegów idących w górę i w dół obo-
jętnie i bez emocji, zupełnie jak ćwiczenie 
gam i pasaży. Muzyka ożywa dopiero 
wtedy, kiedy znajdzie się śpiewak, który 
wydobędzie z jej melodii ukrytą w niej 
moc. Ba, zdaniem niektórych badaczy 
różnice między chorałem gregoriańskim 
a starorzymskim wynikają stąd, że zapis 
tego ostatniego w jakiejś mierze dokony-
wał się ze słuchu. Monotonne formuły by-
łyby więc w istocie świadectwem czyjegoś 
kunsztu, a pośrednio dowodem słuszności 


