
Григорій Сковорода

ПІСНЯ 7-ма
Воскресінню Христовому. Із цього зерна: „Одинадцять же
учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус”. Паска!

Чи хто мене від тебе зможе відвернуть,
А чи вогонь із неба схочу я задуть?
Хай весь світ – у забуття,
Лиш в тобі життя, о Ісусе!
Веди мене з собою, в горну путь на хрест,
Радий жить над горою, кину земну персть.
Смерть твоя – то життя,
Жовч – солодке пиття, о Ісусе!
Рани твої бідові – то моя печать,
А твій вінок терновий – слави благодать,
Твій цей поносний хрест,
Хвала мені і честь, о Ісусе!
Пшеничная зернина хоч в ниві згнива,
Та з мертвого рослина і плід ожива.
Одне зерно оте
В наступний рік зросте, сторицею – плід.
Розпий моє ти тіло, прибий на той хрест,
Хай зовні я не цілий, в нутрі ж бо воскрес.
Засохну зовні я,
В нутрі заквітну я, [така смерть – це життя]*.
О мій новий Адаме! Прегарний ти син!
О всьогосвітній сраме! О буйство Афін!
Під буйством твоїх світ,
Під смертю – безліч літ. Як темний покрив!
Кінець

* Виправлення – В. М. Всі тексти подаємо за виданням: Г. Сковоррода, Твори
в двох томах, Передмова О. Мишанича, Київ 1994.
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„I znów z grobu zajaśniało nam cudowne Słońce prawdy”
Ukraińska Jutrznia Wielkanocna

Zawarty w ukraińskiej Jutrzni Wielkanocnej najistotniejszy moment
dokonywania się tej zasadniczej przemiany w tradycji judeo-chrześcijań-
skiej Zmartwychwstawania Chrystusa, ukazany został za pośrednictwem
najbardziej wymownej symboliki chrześcijańskiej – światła i nocy. W spo-
sób bardzo plastyczny i głęboki czas dokonywania się przełomu, a więc
samą chwilę Zmartwychwstawania, przedstawił ukraiński poeta rodem
z Łemkowszczyzny Bohdan Ihor Antonycz w cyklu wierszy Sześć strof
mistyki. Ta najważniejsza chwila w życiu duchowym chrześcijan doko-
nała się po trzeciej grobowej nocy, przed brzaskiem gdy „cichną do krzy-
ża ziemi niebiosa przybite” wówczas

Noc jak płaszcz osunęła się z bark Chrystusowych
Światło wypływa z niebios przebitego boku [...]1.

Jak widać, w chrześcijańskiej tradycji wschodniej radości Wielkiego
Dnia Zmartwychwstania Chrystusa można odczuwać po zrozumieniu roli
symboliki światła, następującego po wielkopostnym smutku. Promieniu-
jąca Łaską radość następuje po nabożeństwie, zwanym „połunosznycą”
(odprawianym od północy, zamykającym grobową noc). Pełen światłości
Wielki Dzień Zmartwychwstania to, w tradycji ukraińskiej, „Wełykdeń”,
a nie jak w tradycji łacińskiej Wielkanoc, rozpoczyna się właśnie podczas
jutrzni odprawianej o świcie.

Zapowiedź przezwyciężania ciemności nocy przez światło wyraża także
ikona Soszestwije w ad – Zstąpienie Chrystusa do piekieł w celu wy-
prowadzenia grzesznych z ciemności do światła i nieba.

1 B. I. Antonycz, Księga Lwa, wybrał i wstępem opatrzył F. Nieuważny, War-
szawa 1981, s. 69–70.

Григорій Сковорода

ПІСНЯ 8-ма
Воскресінню Христовому. Із цього зерна: „О, о! Біжіте за

гори” (Захарія). „Чого ти спиш, уставай”. „Спокій дасть Бог
на горі цій” (Ісая)

Мене посіли рани смертоносні,
Пекельні біди обсіли незносні,
Найде страх і тьма. Ах, люта година –
Злая хвилина!
Терно хвороби нутро шматує,
Душа сумує, до смерті сумує.
Ах, хто мене зможе з цієї миті
Якось зцілити?
Так африканський і олень страждає,
Він в гори швидше пташок вилітає,
Від з’їдених гадів жага його в’ялить,
Трутою палить.
Йду на Голгофу, біжу і поспію,
Висить там лікар поміж двох злодіїв,
Це Іоанн тут при хресті ридає,
Хрест обіймає.
О Йсусе, нам ти люба відрадність!
Чи тут живеш ти? О страдальцям радість!
Дай мені ліки, цільбу від напасті,
Не дай пропасти!
Кінець
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Ideę spływającego z nieba światła „zbawczej Paschy” wysławia wie-
lokrotnie powtarzana podczas jutrzni wieść o wskrzeszeniu z martwych
Chrystusa, który śmiercią śmierć zwyciężył:

Христос воскрес із мертвих, Chrystus wstał z martwych,
смертію смерть подолав, śmiercią śmierć zwyciężył,
і тим, що в гробах i tym, którzy przebywali w grobach
життя дарував2. życie podarował.

Powyższy troparion jutrzni jest częścią hymnu i wykładnią istoty świę-
ta Paschy zbawczej, której nazwa łączy pamięć o mękach i Zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Mękę Jezusa nazwano najpierw Paschą Staurosimon
– Paschą Krzyżową – odnosi się ona do Wielkiego Piątku i Ukrzyżowa-
nia. Natomiast Pascha – Anastasimon – Pascha Zbawcza, oznaczała
dzień Zmartwychwstania Zbawiciela. A zatem Pascha Zbawcza oddzie-
la, a zarazem łączy smutek cierpienia i męki z radością Zmartwychwsta-
nia. W starożytnej teologii chrześcijańskiej misterium paschalne pojmo-
wano jako „niepodzielną całość przejścia Chrystusa przez śmierć do Ojca”.
Zgodnie z zawartymi w jutrzni słowami Kanonu Paschy Zmartwychwsta-
nie oznacza przejście Chrystusa ze śmierci do życia, z ziemi do nieba:

Воскресіння день, Zmartwychwstania Dzień,
Просвітімся люди! Oświećmy się ludzie! (rozjaśnijmy swe serca)
Пасха Господня, Пасха! Pascha Pańska, Pascha.
Від смерті бо до життя, Ze śmierci do życia,
І від землі до небес I z ziemi do nieba
Христос Бог нас перевів Chrystus, Bóg nas przeprowadził
Перемоги пісню співаємо! Pieśń zwycięstwa śpiewajmy!
Христос Воскрес із мертвих3. Chrystus wstał z martwych.

(tłumaczenia – W. M.)

Przywołane słowa Kanonu tworzą myśl przewodnią Jutrzni Wielka-
nocnej, która rozpoczyna Wielki Dzień przejścia chrześcijan ze starego
do nowego życia i jest tryumfalnym hymnem pochwały Chrystusa –
Zwycięzcy śmierci i dawcy życia wiecznego.

Ogłoszony w jutrzni Dzień Zmartwychwstania, przynoszący światu
zbawienie, według słów św. Grzegorza z Nazjanzu wywyższa się wśród
pozostałych świąt jak „słońce spośród gwiazd”. W irmosach (które har-
monijnie łączą się w składzie stóp i zwrotek w następujące wiersze, tj.
w tropariony), Chrystus jest sławiony jako przepowiadany Mesjasz, jako
Bóg w majestacie siły, jako Zbawiciel i Odkupiciel i jako Zwycięzca śmier-
ci, piekła i grzechu.

W obejmującym śmierć i Zmartwychwstanie przejściu z ziemi do nie-
ba – jak już sygnalizowaliśmy – szczególne, ważne miejsce zajmuje Zstą-
pienie Chrystusa do piekieł, które – jak trafnie zauważa Wacław Hry-
niewicz – oznacza zejście Zmartwychwstałego do „królestwa śmierci
i ciemności”, a zarazem w sposób działający na wyobraźnię, bo (także za
pośrednictwem ikony) wyraża centralne wydarzenie odkupienia pojęte
jako „zwycięstwo Chrystusa nie tylko nad śmiercią, lecz również nad
szatanem”. Dzięki temu po zniszczeniu nie tylko śmierci, ale i zła odno-
wione zostało życie4.

Ikona Zstąpienie Chrystusa do piekieł wraz z dopełniającym ją opi-
sem zawartym w troparionie jutrzni pozwala bardziej zbliżyć się do zbaw-
czego działania Chrystusa, który podczas przebywania między śmiercią
a Zmartwychwstaniem dokonywał zbawienia ludzkości. Dzięki Chrystuso-
wi, którego Zmartwychwstanie „jest odblaskiem chwały Ojca” (Hbr 1, 3),
człowiek może narodzić się do nowego życia, czyli ujrzeć światłość świa-
ta. Charakterystyczne, że w teologii św. Pawła Apostoła, rozważającego
o śmierci i nowym życiu, chrzest jest określany greckim słowem: photis-
mo’s – czyli oświecenie. Światłem Zmartwychwstania – jak czytamy
w ukraińsko-bizantyńskiej [Jutrzni Wielkanocnej?] – „napełniło się niebo,
ziemia i głębiny podziemne”:

4 W. Hryniewicz, Chrystus naszą Paschą. Zarys chrześcijańskiej teologii
paschalnej, t. I, Lublin 1987, s. 246.

2 Jutrznia Wielkanocna skomponowana została przez wybitnego teologa
i poetę Cerkwi Wschodniej, św. Jana z Damaszku, który tworząc jutrznię wykorzy-
stał kazania świętego Grzegorza Teologa, Grzegorza z Nazjanzu i Jana Złotouste-
go. Por. Ю. Я. Катрій, Пасхальна утреня, [в:] Пізнай свій обряд, Нью-Йорк
1982, с. 149. (Wszystkie cytaty fragmentów bizantyńsko-ukraińskiej Jutrzni Wiel-
kanocnej pochodzą z tego wydania).

3 Молитвослов. Богослужби з тріоді і мінеї, частина перша, Рим 1978,
с. 152–153.



UKRAIŃSKA JUTRZNIA WIELKANOCNAWŁODZIMIERZ MOKRY164 165

5 Молитвослов. Богослужби..., s. 154.
6 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 37.

Вчора нас поховано Wczoraj nas pochowano
з Тобою, Христе; встаємо z Tobą, Chryste; wstajemy
сьогодні з Тобою воскресли ми, z Tobą zmartwychwstałymi,
бо вчора нас з Тобою розп’ято5. bo wczoraj nas z Tobą ukrzyżowano.

Rozbrzmiewająca po kończącej okres smutku Wielkiego Tygodnia „połu-
nosznyci” jutrznia jest nieśmiertelnym hymnem „radości chrześcijańskiej”.

Zarówno zawartość ideowo-treściowa, jak i wymiar poetycki oraz
kompozycja jutrzni podporządkowane zostały ukazaniu głębi tajemnicy
odkupienia, którą współtwórcy tej unikalnej poezji religijnej starali się ukazać
za pomocą języka symbolu, czynności liturgicznych przed ikonami, pro-
mieniującymi Łaską podczas każdej liturgii w Cerkwi wschodniej.

Pierwszym i najważniejszym symbolem zawartym w Jutrzni Wielka-
nocnej, mającym wyrażać cały zespół głębokich treści, jest światło i jego
źródło, jakim jest słońce. Blask pierwszych promieni słonecznych w jutrz-
ni, rozpoczynających Wielki Dzień Zmartwychwstania kontrastuje z ciem-
nością, nocą, otchłanią i śmiercią. A zatem promieniującą radością wiarę
w przyszłe zbawienie przedstawia metafora światła.

Jeżeli przyjąć, że warunkiem wszelkich postrzeżeń wizualnych jest
światło, to właśnie w świetle „objawia się piękno i niezależny od człowie-
ka porządek we wszechświecie”6. Światło, zgodnie z teologią chrześci-
jańską, będące w stanie przeniknąć nawet tych, którzy zostali pozbawieni
fizycznego wzroku, jest symbolem tego co niematerialne, a zatem najbar-
dziej odpowiednie dla wyrażania duchowości Boga. Światłość jako atry-
but Boga – zgodnie z teologią biblijną – pozostaje niezależna od ciał nie-
bieskich. Światłem pełnym zbawczej mocy, czyli „światłością prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka” – chrześcijanina, jest Jezus wychwa-
lany jako „słońce prawdy”. Wraz z Jego Zmartwychwstaniem – jak czy-
tamy w bizantyńsko-ukraińskiej Jutrzni Wielkanocnej „wszystko napełni-
ło się światłem: niebo, ziemia i głębiny podziemne, by Zmartwychwstanie
Chrystusa mogło świętować wszelkie stworzenie”.
Światło, będące symbolem zwycięstwa Chrystusa nad nocą śmierci

i grzechu, przenika do grobów i ciemnych otchłani, by je oczyścić i uczy-
nić miejscem promieniowania „cudownego Słońca prawdy”. Zgodnie

z zapowiedziami proroków Chrystus, będący „światłem pełnym mocy”,
jest „światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9).
Dzięki światłu Chrystusa, otchłań przemieniła się w niebo, promieniujące
oczyszczającą prawdą, jak głoszą słowa jutrzni:

Пасха очищення   Pascha oczyszczenia
і знову з гробу нам   i znów z grobu
засіяло чудове Сонце правди7   zajaśniało nam cudowne Słońce prawdy

Jaśniejące, po zstąpieniu Chrystusa do grobu, „Słońce prawdy”, zda-
niem teologów, wyzwala „dusze sprawiedliwych”, a w jutrzni używane
jest w formie synonimu Chrystusa Zmartwychwstałego:

Тебе – Сонце, що поперед Ciebie Słońce, które przed
сонця зайшло колись у гріб słońcem niegdyś zeszło do grobu
рано-вранці як дня rano-raniutko jak dnia
шукали, жінки мироносиці8. szukały kobiety niosące mirrę.

Tam gdzie jest prawdziwe, a więc niezależne od istnienia ciał niebie-
skich „pełne światło, tam śmierć nie ma dostępu”, Bóg jest nieśmiertelny
„i mieszka w światłości niedostępnej” (1, Tm 6, 16). Światło, które
w Wielkanocną Noc „wypływa z niebios przebitego boku” i rozpoczyna
Wielki Dzień, jest symbolem zwycięstwa nad nocą grzechu, śmiercią
i grobem, z którego – jak głosi stychyr jutrzni – zajaśniało Przedwieczne
Światło Zbawienia:

спасенна ота світлопроглядна ніч, zbawienna jest ta promieniująca
światłem noc,

що стає провісницею która zwiastuje
Світлого Дня Воскресіння, (jasny) świetlany Dzień

Zmartwychwstania,
бо у ній Передвічне Світло bo w niej Przedwieczne Światło
у тілі всім з гробу засіяло9. z całym ciałem z grobu zajaśniało.

(Pas, Yt, s. 159)

Wraz ze Zmartwychwstaniem ze wszystkich stron świata „zachodu

7 Молитвослов. Богослужби..., s. 155.
8 Tamże, s. 157.
9 Tamże, s. 159.



i wschodu, południa i północy jak opromienieni Łaską” światła przybyły
do Syjonu dzieci Boże. A zobaczywszy w ukrzyżowanym i Zmartwych-
wstałym Chrystusie Zbawiciela, na wieki swą radość wyrażają, chwaląc
Światło nowego Jeruzalem, w którym zajaśniała Łaska Pana i radość
wielkanocna Bogarodzicy. Światło słoneczne przenikające do ciemnych
wnętrz cerkwi to symbol Chrystusa, zaś okna oznaczają Bogarodzicę,
lśniącą od chwili gdy spadły na nią promienie słonecznego światła. Znak
Niewiasty „obleczonej w słońce”, będący obrazem Matki Boga i Cerkwi
ukazuje się w Apokalipsie (12, 1)10.

Dlatego podczas bizantyńsko-ukraińskiej Jutrzni Wielkanocnej, podob-
nie jak i podczas Zwiastowania, przywoływane są słowa Archanioła, któ-
ry głosi Dobrą Nowinę zwracając się do Matki Boga, by znów radowała
się, gdyż Syn jej Jezus zmartwychwstał:

Ангел звістив Благодатній: Anioł zwiastował Maryi,
„Чистая Діво, радуйся!” [...] Panno Czysta raduj się! [...]
Твій Син воскрес Syn Twój Zmartwychwstał
на третій день із гробу na trzeci dzień z grobu
і мертвих воскресив11. i wskrzesił martwych.

Bogarodzica stała się jutrzenką, przynoszącą Słońce–Chrystusa, któ-
ry dzięki posłaniu wiecznego Słowa na ziemię jako Bóg–Człowiek stał się
„światłością prawdziwą”. W Starym Przymierzu Słowo to było ukryte
pod pojęciem „Mądrości”, określanej „odblaskiem wieczystej światłości”.
Zaś Zbawiciel przyszedł na ziemię jako „światło na oświetlenie pogan”
(Łk 2, 32), co potwierdzają słowa Chrystusa: „Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło
życia” (J 8, 12). Jeżeli zaś będziemy pamiętać, że światło i życie określają
wspólnie istotę Boga, a więc jego duchowość, a zarazem łączą się ze
sobą także w płaszczyźnie naturalnej, wówczas „ujrzeć światło światła”
to tyle co „urodzić się”12.

Z chwilą Zmartwychwstania Chrystusa ustanowione przez Mojżesza
prawo, które przeminęło, zastąpione zostało łaską i prawdą daną przez
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Chrystusa – jak tłumaczył w XI wieku metropolita kijowski Iłarion – au-
tor żywotnego do dziś na Ukrainie Słowa o prawie i łasce13.

Tylko tacy ukraińscy pisarze, jak metropolita Iłarion, Hryhorij Skowo-
roda14 i Taras Szewczenko, rozumiejący istotę chrześcijaństwa zawartą
w bizantyńsko-ukraińskiej Jutrzni Wielkanocnej, mogli do głębi pojąć ideę,
którą wyrażają jaśniejące radosną Łaską słowa – swiatysia, swiatysia,
nowyj Jerusałyme!, kończące ten oto fragment wielkanocnego hymnu15

pochwalnego:

Ангел звістив Благодатній: Anioł zwiastował Błogosławionej:
„Чистая Діво, радуйся!” „Panno Czysta, raduj się!”
І знову кажу: „Радуйся!” I znów mówię „Raduj się!”
Твій Син воскрес Twój Syn zmartwychwstał
на третій день із гробу trzeciego dnia z grobu
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13 Według Iłariona Chrystus nie odrzucił prawa Starego Testamentu, lecz go
uświęcił. Zaś sam chrzest jest – w rozumieniu metropolity – aktem zewnętrznym i
potraktowany został jako zapis do Bożej księgi życia, umożliwiający wstąpienie
na drogę poznania tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Droga ta może prowa-
dzić do wiary i przyjęcia Chrystusa; człowiek musi do tego dojrzeć poprzez prze-
nikanie (z chwilą pomazania go olejem) daru Łaski, który może na niego spłynąć.
Chrzest „przez zanurzenie w napełniającym się wciąż źródle Ewangelii” traktowa-
ny jest przez Iłariona jako początek nowego życia duchowego:

i wyschło jezioro Starego Testamentu,
a nawodniło się źródło Ewangelii
i pokryło ziemię całą,
i do nas się przelało [...]
[...] nawróciliśmy się
i wstąpiliśmy na drogę życia [...].

Por. W. Mokry, Wstęp, [w:] Od Iłariona do Skoworody, Antologia poezji
ukraińskiej XI–XVIII w., Kraków 1996, s. 25.

14 Г. Сковорода, Хай цілує мене поцілунками уст своїх, [в:] Твори в двох
томах, т. І, Київ 1994, с. 134; por. też W. Mokry, Hryhorija Skoworody rozumie-
nie Chrystusa jako idealnego – „prawdziwego człowieka”, [w:] Słowianie
Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowa-
na Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, Kraków
1997, s. 55–61.

15 Por. J. Meyendorff, Teologia bizantyńska, Warszawa 1984, s. 161.

10 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 94.
11 Молитвослов. Богослужби..., s. 161.
12 D. Forstner, Świat symboliki..., s. 92.



і мертвих воскресив. I zmarłych wskrzesił.
Люди веселіться! Rozweselcie się ludzie!
Світися, світися, новий Єрусалиме! Święć się, jaśniej, nowy Jeruzalem!
Слава бо Господня на Тобі засяяла. Sława Boża Tobie zaświeciła.
Радій нині й веселися, Сіоне, Raduj się d z i ś  [podkr. W. M.]

i wesel się, Syjonie
а Ти, Чиста Богородице, A Ty, Czysta Bogarodzico,
втішайся воскресінням Сина Твого16. Ciesz się Zmartwychwstaniem

Syna Twego

Istotne, że w jutrzni czasowniki używane są w czasie teraźniejszym,
a zwrot dziś ma zarówno zaprosić wiernych do udziału w świętowaniu
Wielkiego Dnia Zmartwychwstania, jak i zaktualizować i powtórzyć,
a nie tylko przypomnieć najważniejsze święto chrześcijan, jakim jest Zmar-
twychwstanie porównywane do odradzającej życie wszelkiego stworze-
nia – Wiosny. Wielki Dzień Zmartwychwstania – jako Wiosnę przyno-
szącą odrodzenie duszy człowieka – na różny sposób wyrażają poeci oraz
wielkanocne pieśni duchowne, wśród których wyróżnia się pieśń witają-
ca przemienionego światłem Chrystusa jako wschodzące zza chmur Słoń-
ce–Prawdy:

Ти наше Сонце, життя і рай Tyś nasze Słońce, życie i raj
Вітай між нами Христе вітай. Witaj nasz Zbawco, Chryste witaj.

Najbardziej radośnie brzmi zaś przepełniona nadzieją w wyzwolenie
człowieka od nienawiści wieść o udzielającej się ludziom miłości zapraw-
dę Zmartwychwstałego Chrystusa:

Христос Воскрес, Христос Воскрес, Chrystus Zaprawdę Zmartwychwstał,
Радуйтеся Божі люде, Radujcie się dzieci Boże,
хай між нами гнів не буде. Gniewu wśród nas być nie może.
Хай цвіте любов все Божа, Niech rozkwitnie miłość Boża,
Чиста ясна як квіт рожа Czysta jasna jak kwiat – róża,
Бо любов прийшла з небес Bo miłość przychodzi z nieba,
Христос Воскрес17. Chrystus Zaprawdę Zmartwychwstał*.

16 Молитвослов. Богослужби..., с. 161–162.
17 Церковні пісні, Жовква 1926, с. 86.
* Pierwodruk tekstu patrz w: Literatura a liturgia, pod red. J. Okonia, Łódź

1998, s. 88–94
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