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XLIV-XLV (2007-2008)
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WSTEP
W Liturgii godzin odprawianej wspólnotowo w jezyku polskim hymny moga
być zastapione odpowiednimi pieśniami. Jednak w okresie wielkanocnym w Godzinie czytań i w Jutrzni nalez y odmawiać hymny1. Wyjatek stanowia wspólnie
celebrowane Nieszpory, kiedy w miejsce hymnu wolno zaśpiewać jedna z trzech
polskich pieśni wielkanocnych: O dniu radosny, Nie zna śmierci, lub Zwyciezca
śmierci. W brewiarzu w jezyku polskim nie zamieszczono tekstów tych pieśni lecz
tylko wymieniono ich incipity2. Uczestnicy liturgii zmuszeni sa do korzystania ze
śpiewników liturgicznych, gdzie teksty podane sa razem z melodia. W niniejszym
opracowaniu źródłami beda teksty ze zbiorów pieśni obecnie obowiazujacych3.
Treść pieśni bedzie przebadana pod katem prawd wiary, aby ustalić, które
z nich pojawiaja sie najcześciej. Przeprowadzona analiza umoz liwi danie odpowiedzi na pytania: co stanowi główny temat pieśni, jakie wystepuja prawdy
główne, które stanowia tło, które sa oprawa i jakie ujecia sa oryginalne? Wyniki
badań umoz liwia porównanie ich z wynikami badań nad hymnami Liturgii godzin
Okresu Wielkanocnego4 i ukaz a, jakie zachodza podobieństwa i róz nice treści
teologicznych pieśni w porównaniu z treścia dogmatyczna hymnów brewiarzowych
tego okresu. Powyz sze zagadnienia sa uzupełnieniem cyklu badań nad treścia
teologiczna hymnów polskiej Liturgii godzin, dotyczacych Misterium Odkupienia.

1

LG II, s.420-430; por. LH II, s. 418–425.
LG II, s. 1813.
3
Śpiewnik Liturgiczny, red. ks. K. Mrowiec, TN KUL Lublin 1998; J. S i e d l e c k i,
Śpiewnik kościelny, wyd. XXXVII zmienione, prac. zb., red. ks. K. Mrowiec CM, Opole 1982.
4
Zob. S. R o p i a k, Teologia hymnów polskojezycznej Liturgii godzin, t. II, Okres Wielkanocny, Olsztyn 2002.
2
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I. PIEŚŃ O DNIU RADOSNY
Tekst pieśni O dniu radosny ułoz ył ks. J. Zeman. W śpiewniku ks. Jana
Siedleckiego, do tych samych słów, umieszczone sa dwie wersje melodii: pierwsza
pochodzenia gregoriańskiego, druga autorstwa ks. L. Świerczka5. Głównym tematem pieśni jest radość ze zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Refren: „Alleluja, Alleluja, Alleluja.
1. O dniu radosny pełen chwał!
Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,
Nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja!”6
W przebiegu całej pieśni waz ne miejsce zajmuje aklamacja Alleluja
(= Hallelu-Jah = Chwalcie Jah(weh)7. Zwielokrotniony okrzyk „Alleluja” rozpoczynajacy pieśń, oraz dalej rozbrzmiewajacy jako radosny i podniosły w swym
charakterze refren, odsyła do prawdy z teologii praktycznej, z e Kościół poprzez
sprawowana liturgie uwielbia Boga, oraz pośrednio naprowadza na prawde o radosnym odkupieniu.
Omawiana pieśń wykonywana jest na cześć Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, a śpiewana w miejsce hymnu podczas Liturgii godzin uobecnia misteria
naszego odkupienia bedac równocześnie poczatkiem i zapowiedzia nieustannego
wielbienia Boga8. W ten sposób wyraz any jest dogmat wiary, z e Chrystusowi
nalez ny jest kult uwielbienia (cultus latriae), oraz z e Chrystus Pan jest pośrednikiem i głównym sprawca czci odbieranej przez Boga. Umiejscowienie zmartwychwstania Pańskiego w czasie, przez określenie „dziś”, zawiera prawde o roku
liturgicznym i anamnezie liturgicznej, z e w czasie liturgii nastepuje uobecnienie
misterium odkupienia9.
Poczatkowa cześć pierwszej zwrotki koncentruje sie na zmartwychwstaniu
Chrystusa Pana jako Jego osobistej wartości. Zmartwychwstanie Pańskie ukazane
zostało według tradycji Kościoła Zachodniego, jako triumfalne powstanie Chrystusa z grobu. Wykrzyknik „O dniu radosny pełen chwał!” podkreśla chwalebny
triumf Jezusa Chrystusa.
Prawde wiary o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, która podaja do wierzenia
Symbole, tu jednoznacznie wyraz a drugi werset: „Jezus Chrystus z grobu wstał”.
Powstanie z grobu zakłada równiez prawde wiary o uprzedniej, prawdziwej śmierci
Chrystusa Pana10.
Z ogólnej treści pierwszej cześci pieśni, jako dalszy wniosek, moz na wyprowadzić prawde wiary, z e Chrystus Pan zmartwychwstał moca swego Bóstwa,
mimo, z e wprost nie ma o tym mowy. Prawde te sugeruje tu, wyz ej wspomniany
juz , wielokrotnie powtarzany refren „Alleluja” odnoszacy uwielbienie do starotestamentalnego Boga Jahwe, oraz stwierdzenie, z e „Jezus Chrystus z grobu wstał”.
5

ŚS nr 105, s. 93.
Tamz e.
7
STB, s. 1020.
8
Zob. J. R a t z i n g e r, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, przeł.
J. Zychowicz, Kraków 1999, s. 9.
9
KL 7.
10
Por. Mt 28, 60. 66.
6
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Moz na wiec wyciagnać wniosek, z e ukryty jest tu dogmat o prawdziwym Bóstwie
Chrystusa Pana.
Zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi oddawana jest Boska chwała, co
zgodne jest z prawda o triumfalnej fazie odkupienia, kiedy nastapi ostateczne
wypełnienie sie dzieła odkupienia11. Do takiej interpretacji upowaz niaja nas słowa:
„nam zmartwychwstania przykład dał”. Ponadto powołanie sie na „przykład”
Jezusa Chrystusa w powyz szym kontekście wyraz a prawde wiary w powszechne
zmartwychwstanie, gdyz zakłada przyczynowy zwiazek miedzy zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa a zmartwychwstaniem ludzi12. U podstaw treści tej zwrotki
lez y teologia biblijna mówiaca, z e Chrystus Pan zmartwychwstał pierwszy spośród
umarłych, o czym napisał św. Paweł: Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Poniewaz bowiem przez człowieka
[przyszła] śmierć, przez człowieka tez [dokona sie] zmartwychwstanie13.
Zasygnalizowane, w trzecim wersecie, soteriologiczne znaczenie zmartwychwstania Pańskiego rozwijane jest w nastepnych wersetach pieśni. Problematyke
odkupieńczego charakteru zmartwychwstania Chrystusa Pana omawia zwrotka
druga.
„2. Cieszymy sie, bo tak chce Pan,
Za winy nasze okup dan,
Skończony juz niewoli stan. Alleluja!”14
Pierwszy werset podaje uzasadnienie chrześcijańskiej radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wola samego Pana: „cieszymy sie, bo tak chce Pan”.
Zatem jest tu mowa o radości chrześcijańskiej jaka przynosi zmartwychwstanie
Chrystusa Pana. Wystepuje tu delikatna aluzja do wydarzeń w Wieczerniku, gdy
Chrystus Pan podczas Ostatniej Wieczerzy, zapowiadajac swoja ekspiacyjna ofiare
jako wyraz najwiekszej miłości, zapewnił uczniów o swym pragnieniu: To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna15, oraz
gdy dalej zapowiadał swój radosny powrót po odejściu pełnym bólu i smutku16.
Nalez y tu podkreślić trafność i precyzje uz ytych terminów. W drugiej zwrotce
pieśni wobec Jezusa Chrystusa uz yty został tytuł „Pan”, rozumiany w biblijnym
znaczeniu. W pierwszej zwrotce opowiadajacej o osobistym zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa uz yto podwójnego imienia Zbawiciela, co naprowadza na
hebrajskie słowa: jehoszua — jozue — Jezus (Jahwe jest zbawieniem), oraz termin
„Chrystus” odsyłajacy do porzadku odkupienia17. Dobrze koresponduje to z prawda
o Jego historyczności. Natomiast „Pan” pochodzi z greckiego Kyrios. W ten sposób
wzmocniony jest triumf zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa wyzwalajacego
z niewoli i obejmujacego panowanie po spłaceniu długu18.
Zob. T. W e c ł a w s k i, Elementy chrystologii, Poznań 1988, s. 21–23; L. B o u y e r, Syn
Przedwieczny, przeł. W. Dziez a, P. Rak, Kraków 2000, s. 363–373.
12
B. S e s b o ü é, J. W o l i n s k i, Bóg zbawienia, t. I, Historia dogmatów, pod red.
B. Sesboüé, tłum. P. Rak, Kraków 1999, s. 302–309.
13
1 Kor 15,20–23.
14
ŚS nr 105, s. 93.
15
J 15,11.
16
Por. J 16,7–24.
17
Zob. A. J a n k o w s k i OSB, Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, Poznań 1987, s. 155.
18
MST, k. 563.
11
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Werset mówiacy o Chrystusie: „za winy nasze okup dan” reprezentuje „teologie
okupu”, czyli odkupienia ludzkości19. Ma to uzasadnienie w słowach Chrystusa
Pana, który miedzy innymi powiedział o sobie, z e Syn Człowieczy przyszedł dać
swoje z ycie na okup za wielu20.
Druga zwrotka pośrednio odwołuje sie do prawdy, z e Chrystus Pan przyniósł
nalez ny okup za zbawienie ludzi poprzez swoja meke i śmierć na krzyz u, gdyz
zgodnie z zasadami roku liturgicznego pieśni wielkanocne śpiewa sie po liturgii
Wielkiego Piatku. Okup rozumiany jest tu jako ekwiwalent, jako zastepcza wartość,
jako ofiara przebłagalna, która wyzwala z niewoli. Końcowy werset „skończony juz
niewoli stan” wyraz a prawde dogmatyczna, z e Chrystus poprzez swoja śmierć
i zmartwychwstanie wyzwolił ludzi z niewoli grzechu (de fide divina, catholica,
definita). Ponad to pośrednio poucza o zniewalajacych skutkach grzechów21.
Radość odkupionych przez „Pana” jest radościa osób doświadczajacych zbawienia, co wskazuje, z e Odkupienie przyniosło ludziom pozytywne skutki, a zadośćuczynienie Chrystusa wiecej utworzyło dobra niz zniszczyły ludzkie grzechy.
Trzecia zwrotka kontynuuje radosne świetowanie dnia Pańskiego.
„3. W ten świety łask i chwały dzień
Niech płynie zew radosnych pień,
Iz serca ujrza chwały cień. Alleluja!22
Na szczególna uwage zasługuja tu uz yte biblijne terminy: „chwały dzień”
i „chwały cień” zawierajace w sobie bardzo bogata symbolike metaforyczna. Pieśń
kontynuujac treść poprzednich zwrotek, wskazuje na wielkanocna chwałe Chrystusa, który przez swoje zmartwychwstanie wszedł do chwały Boz ej23, oraz
ukierunkowuje chrześcijan ku wiecznej chwale w Chrystusie24. Określenie „ten
świety łask i chwały dzień” ilustruje prawde, z e uroczyście obchodzony dzień
Zmartwychwstania Pańskiego jest zapowiedzia chwały zbawionych. Wierni wcześniej śpiewajac na cześć Zmartwychwstałego Pana, w trzeciej zwrotce pokrzepiaja
sie nadzieja własnego zmartwychwstania. Radosne przez ywanie faktu Zmartwychwstania Pańskiego zwiazane jest z teologalna cnota nadziei, która juz teraz pozwala
cieszyć sie odkupionym posiadaniem przyszłej chwały, iz serca ujrzachwały cień25.
Dokonujac ogólnego podsumowania teologii pieśni O dniu radosny nalez y
zauwaz yć, z e wszystkie jej trzy zwrotki sa wyraźnie chrystologiczne w odniesieniu
do kontekstu soteriologicznego. Radosne uwielbienie Zmartwychwstałego Pana
naprowadza na prawde, z e Jezus Chrystus odbiera od zbawionych radosne dziekczynienie za dzieło odkupienia.
Analizowana powyz ej pieśń, wykonywana podczas liturgii, zawiera wszystkie
elementy składajace sie na anamneze teologiczna w szerokim tego słowa znacze19
F. D z i a s e k, Jezus Chrystus. Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, t. II, Poznań
1963, s. 62–63.
20
Mt 20,28.
21
BF V 46a.
22
ŚS nr 105, s. 93.
23
Łk 24,26; J 17,24; 1 Tm 3,16; 1 P 1,21; por. STB, s. 137–138.
24
1 P 5,1.
25
Por. 1 Kor 2,7–9; Kol 2,15–17.
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niu, gdyz wspomina wydarzenie zbawcze, jakim jest powstanie z martwych Jezusa
Chrystusa, uobecnia to wydarzenie poprzez stwierdzenie „dziś”, skierowuje w eschatologiczna przyszłość, gdy „serca ujrza chwały dzień”, a jako modlitwa
liturgiczna staje sie zadatkiem i gwarantem tej przyszłości26. W pieśni brakuje
doksologii charakterystycznej dla hymnu, stad nie ma w niej z adnych prawd,
odniesień, czy choćby wzmianek o Trójcy Świetej.
II. PIEŚŃ NIE ZNA ŚMIERCI
Tekst pieśni Nie zna śmierci27 ułoz ył F. Karpiński, a melodia pochodzi ze
śpiewnika Klonowskiego 1867.
Pierwsza zwrotka wspomina fakt Zmartwychwstania Chrystusa Pana, który „nie
zna śmierci... chociaz przeszedł przez jej wrota”.
„1. Nie zna śmierci Pan z ywota,
Chociaz przeszedł przez jej wrota;
Rozerwała grobu peta
Reka świeta. Alleluja!”28
Jezus Chrystus nazwany jest „Panem z ywota”. W ten sposób, nawiazanie do
greckiego terminu Kyrios, wzmacnia triumf Zmartwychwstałego Chrystusa. Cały
pierwszy werset wyraz a prawde, z e Jezus Chrystus jest Panem z ycia i śmierci.
Ponad to stwierdzenie „przeszedł przez jej wrota”, wyraz a prawde wiary zawarta
w Składzie Apostolskim o prawdziwej śmierci Chrystusa Pana29.
Wystepuje tu równiez nawiazanie do bogatej symboliki biblijnej, gdzie „reka
świeta” stanowi metafore potez nego działania Boz ego30. Świetym określono Boga
bez uz ywania wprost Jego imienia według starotestamentalnej tradycji. Miedzy
innymi „rece” Boz e uczyniły niebo i ziemie 31 oraz ulepiły człowieka32. W ten
sposób w tle zwrotki znajduje sie prawda wiary, o Chrystusie Panu jako Stwórcy
i Panu wszelkiego stworzenia i dawcy wszelkiego z ycia. Boska „reka” Chrystusa
jest wszechmocna, gdyz „rozerwała grobu peta”. Ma tu miejsce przypisanie
Chrystusowi Panu przymiotów świetości, wszechmocy i nieśmiertelności, co
zgodne jest objawieniem biblijnym33. W dalszej konsekwencji tych prawd, moz na
wyprowadzić tu dogmaty wiary o prawdziwym człowieczeństwie i Bóstwie Jezusa
Chrystusa, oraz dogmat wiary, z e Jezus Chrystus powstał z grobu moca swojego
Bóstwa. Samo kreślenie „grobu peta” poucza pośrednio o skutkach grzechu, jakimi
sa zniewolenie i śmierć34.
Druga zwrotka wskazuje na soteriologiczne znaczenie Zmartwychwstania.
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Zob. hasło: Anamneza, EK 1, k. 511–513.
ŚL nr 197, s. 225–226.
ŚL nr 197, s. 225.
DH 6 = DS 30 = BF IX 4.
Por. Iz 19,16; 52,10.
Ps 95(94),5; Iz 66,2.
Rdz 2,7.
Mk 6,2; J 10,28.
Niewola grzechu: KKK 601; 635, 908, 1733, 1741, 2057, 2097, 2744.
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„2. Twój, Adamie, dług spłacony,
okup ludzki dokończony;
Wnijdziesz w niebo z szcześliwymi
dziećmi twymi. Alleluja!”35
Cała powyz sza zwrotka wyraz a dogmat, z e Chrystus Pan dokonał odkupienia
wszystkich ludzi. Ukryte sa tu dogmaty wiary o grzechu pierworodnym i o powszechnym odkupieniu. Grzech pierworodny Adama ukazany jest jako dług przez
niego rozciagniety na cała ludzkość, a dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa
potraktowane jest jako spłata tego długu poprzez złoz enie okupu36. Zgodne to jest
z objawieniem Boz ym, gdyz Chrystus Pan pouczył, z e przyszedł dać swoje zycie
jako okup za wielu37.
Uz yte powyz ej imie „Adam” nawiazuje do Biblii i oznacza pierwszego
człowieka zgodnie ze znaczeniem stosowanym w Starym Testamencie 38. Wspomniane „dzieci” Adama sa odzwierciedleniem pogladu teologów, z e rodzaj ludzki
pochodzi od jednej pary ludzkiej i z e wszyscy ludzie maja Adama za prarodzica 39.
To pochodzenie potomstwa adamowego, wyśpiewane w pieśni, jest wyrazem wiary
powszechnego Kościoła potwierdzonej przez nauczanie Piusa XII w encyklice
Humani Generis, o pochodzeniu wszystkich ludzi od Adama i Ewy40.
Druga cześć zwrotki zwracajaca sie do Adama: „wnijdziesz w niebo z szcześliwymi dziećmi twymi. Alleluja!”41 Wskazuje na prawde, z e Bóg nie opuścił ludzi
po ich upadku w Adamie42, lecz zbawieni razem z Chrystusem maja udział
w zmartwychwstaniu43. Podkreślone jest przełomowe znaczenie odkupienia Chrystusa, gdyz od grzechu pierworodnego, az do momentu Jego zmartwychwstania
niebo było niedostepne dla ludzi44. Wyraz one tu zostało powszechne przekonanie
o zmartwychwstaniu Adama, oraz prawda o szcześciu zbawionych.
Trzecia zwrotka wyraz a wiare w prawdziwe zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
„3. Próz no, straz e, grób strzez ecie!
juz Go tutaj nie znajdziecie:
Wstał przeniknał skalne mury
Bóg natury. Alleluja!”45
Pierwsza cześć zwrotki nawiazuje do biblijnych opisów pustego grobu, zwłaszcza Ewangelii według Mateusza46. Druga cześć zwrotki poprzez słowa „wstał
35

ŚL nr 197, s. 225.
J. B u x a k o w s k i, Jezus Chrystus — Osoba i Czyn. Teologia prawd wiary, t. V, Pelplin
2000, s. 335–337.
37
Mt 20,28; KKK 605.
38
Rdz 4,1.25; 5,1; STB, s. 42–43.
39
W. G r a n a t, Bóg Stwórca, jw., s. 287–288.
40
Zob. DH 2327–2328 = DS 3896–3897 = BF V 38–39.
41
ŚL nr 197, s. 225.
42
KK 2.
43
Rz 6,4; 1 Kor 15,20–22.
44
Por. Cath. Rom. I, 6, 6; za: F. D z i a s e k, jw., s. 206.
45
ŚL nr 197, s. 225.
46
Mt 28,1–15.
36
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przeniknał skalne mury” wyraz a dogmat wiary o Zmartwychwstaniu Chrystusa
Pana (de fide divina catholica definita)47.
Tytuł Chrystusa Pana „Bóg natury” wyraz a dogmat wiary, z e Jezus Chrystus
jest Bogiem, oraz poucza, z e On jest Stwórca świata z jego prawami. W głebszej
warstwie znaczeniowej, Zmartwychwstanie ukazane jest jako dowód na prawdziwe
Bóstwo Jezusa Chrystusa, oraz zilustrowanie Jego Boskiej natury. Jezus Chrystus
jest władca całego stworzenia, i praw przyrody. Do niego nalez y władza nad
ludźmi, dlatego „próz no, straz e, grób strzez ecie”, oraz On jest Panem całego świata
i jego praw, stad „przenika mury”. To On je ustanawia i przekracza. Wszelkie
prawa w niczym Go nie ograniczaja i nie panuja nad Nim. W ten sposób wyraz ona
jest równiez prawda o wszechmocy Boga (przymiot Boga w traktacie de Deo Uno).
Czwarta zwrotka wskazuje na wywyz szonego Chrystusa, który jako Bóg
„patrzy na ziemie”.
„4. Teraz On na ludzkie plemie
i na miła patrzy ziemie,
Która drogo dziś przybrana
kosztem Pana. Alleluja!”48
W kontekście nastepnej czwartej zwrotki pojecie „Bóg natury” zyskuje jeszcze
głebsze znaczenie w odniesieniu do natury ludzkiej. Poucza o relacji łaski Boz ej do
ludzkiej natury, która jest wezwana do absolutnego oddania sie do dyspozycji Bogu
i jest dialogiem z Nim49. „Bóg natury” jawi sie jako pełen miłosierdzia Bóg,
patrzacy „ludzkie plemie” i „na miła ziemie”. Owo „patrzenie” jest wyrazem
miłosierdzia, gdyz „natura” została „drogo (...) przybrana kosztem Pana”, czyli
usprawiedliwiona łaska, za cene śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana50.
Wystepuje tu zatem ukryty dogmat o powszechnym odkupieniu rodzaju ludzkiego
i całego stworzenia. Dlatego tez określenie ziemi jako „miła” moz na rozumieć
podwójnie: w pierwszym znaczeniu, jako afirmacje świata stworzonego, który jest
dobry51, co ma swe ostateczne źródło w opisie stworzenia w Ksiedze Rodzaju52, i co
przypomniał Sobór Watykański II; w znaczeniu drugim, ziemia jest „miła” Bogu,
gdyz została „przybrana kosztem Pana”, a wiec odkupiona łaska53. Określenia
„drogo” i „kosztem” podkreślaja nadwartość czynu odkupieńczego Chrystusa
Pana54.
Wystepujace słowo „dziś” umiejscawia Zmartwychwstanie Pańskie w czasie,
oraz zawiera prawdy o roku liturgicznym i anamnezie liturgicznej, z e w czasie
liturgii nastepuje uobecnienie misterium odkupienia. Wspomnienie „drogo” „przybranej ziemi” w Świeta Wielkanocne zakorzenione jest w poboz ności ludowej
47

DH 6 = DS 30 = BF IX 4.
ŚL nr 197, s. 226.
49
Hasło: Natura i łaska, w: MST, k. 263.
50
Por. Ap 7,9–17.
51
W znaczeniu potocznym, ludowym samo z ycie jest „miłe” człowiekowi, a wiec świat
stworzony jest „miły” naturze ludzkiej i oznacza doczesna wartość z ycia.
52
Rdz 1,1–31.
53
Por. KDK 2; 40–45.
54
F. D z i a s e k, jw., s. 154.
48
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łaczacej poczatek wiosny z Wielkanoca i wyraz ajacej sie w bogatych dekoracjach
światyń, światecznym wystroju domostw, oraz róz norodności strojów55.
Piata zwrotka jest wyrazem chrześcijańskiej nadziei na udział w ostatecznym
triumfie zmartwychwstałego Chrystusa Króla (Pana — Kyriosa).
„5. Przez Twe świete Zmartwychwstanie
z grzechów powstać daj nam, Panie,
Potem z Toba królowanie.
Alleluja! Alleluja!”56
Prawdy zawarte w ostatniej zwrotce sa zgodne z nauczaniem Kościoła sformułowanym w Symbolu na XI synodzie w Toledo (675)57. Zmartwychwstanie
Chrystusa ujete jest jako Jego wywyz szenie58. Zanoszona prośba „daj nam” nadaje
Zmartwychwstaniu Pana subiektywny wymiar soteriologiczny. Podkreśla to powołanie sie na triumf Pana „przez Twe świete Zmartwychwstanie”, które jednocześnie
wyraz a prawde o świetości Chrystusa Pana, jak i o uświecajacym charakterze Jego
Zmartwychwstania. Przez swoje Zmartwychwstanie Chrystus Pan jest pośrednikiem, i dzieki Niemu dokonuje sie pełna aplikacja nadprzyrodzonych wartości,
czyli zbawienie. Całe błaganie „z grzechów powstać daj nam, Panie”, pośrednio,
jest wyrazem wiary, z e zbawienie jest łaska wysłuz ona przez Zmartwychwstałego
Pana oraz jednocześnie jest aktem teologalnej nadziei, z e Chrystus udzieli owoców
odkupienia, czyli łaski powstania z grzechów i wywyz szenia, czyli ostatecznego,
wspólnego z Nim królowania. Powstanie z grzechów moz liwe jest tylko przy
pomocy łaski Chrystusowej59. Wystepuje tu prawda objawiona o zmartwychwstaniu ciał przy końcu wieków i wspólnym królowaniu z Chrystusem wszystkich
zbawionych60.
Na zakończenie analizy treści teologicznej pieśni Nie zna śmierci nalez y
zauwaz yć brak doksologii i odniesienia do Trójcy Świetej. W jakimś sensie
charakter latreutyczny wyraz a aklamacja „Alleluja” — charakterystyczna dla
wszystkich pieśni wielkanocnych. Aklamacja, która jest wychwalaniem Boga
(Jahwe), wykonywana na końcu kaz dej zwrotki, a podwojona w finale pieśni jest
uwielbieniem Boga, oraz wyrazem prawdy o radosnym odkupieniu. W takim
kontekście przez cała omawiana pieśń silnie podkreślony został dogmat o prawdziwym Bóstwie Jezusa Chrystusa.

55
Zob. Kongregacja ds. Kultu Boz ego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o poboz ności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Pallottinum 2003, p. 148–155; W. Z a l e s k i SDB, Rok
kościelny, Warszawa 1989, s. 240–247.
56
ŚL nr 197, s. 226.
57
DH 287 = DS 540 = BF VI 47.
58
Zob. W. B o r o w s k i, Chrystologia rezurekcyjna Waltera Kaspera, Sandomierz 2001,
s. 154–156.
59
W. P i e t k u n, Dogmatyka katolicka, Warszawa 1954, s. 218–226.
60
Por. 1 Kor 15,20–24.
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III. PIEŚŃ ZWYCIEZCA ŚMIERCI
Słowa i melodia pieśni Zwyciezca śmierci pochodzi ze śpiewnika Mioduszewskiego 183861. Pieśń głosi triumfalne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i kończy
sie prośba skierowana do Niego o łaske udziału w chwalebnym zmartwychwstaniu.
Pierwsza zwrotka ilustruje potege cudu Zmartwychwstania.
„1. Zwyciezca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoz y sie, przestrasza
Na cud Jonasza. Alleluja!”62
Pierwsza cześć zwrotki ukazuje Zmartwychwstanie Chrystusa jako Jego osobisty
triumf nad śmiercia, piekłem i szatanem. Chrystus Pan „wychodzi z grobu dnia
trzeciego z rana” — zdanie to jest zgodne z formuła najstarszego, apostolskiego
wyznania wiary63. Ten monumentalny obraz Zmartwychwstania Pańskiego, podkreślony w trzecim wersecie, gdzie „naród niewierny trwozy sie, przestrasza” podkreśla
przymiot Boga — Jego potege, oraz ilustruje prawde o leku w ujeciu biblijnym, ze
ludzi pograzonych w grzechu ogarnia lek wobec działajacego Boga64. W kontekście
„niewierności” pierwszy wiersz odsyła do prawdy o istnieniu śmierci jako skutku
grzechu. Ponadto pośrednio wyrazone zostały prawdy wiary o istnieniu piekła i szatana.
 ydzi, którzy nie uwierzyli
Przez termin „naród niewierny” rozumiani sa ci Z
w Bóstwo Chrystusa i Jego zmartwychwstanie65. Ostatni werset nawiazuje do
biblijnej historii Jonasza, na która Jezus Chrystus powołał sie zapowiadajac swoje
zmartwychwstanie: Plemie przewrotne i wiarołomne zada znaku, ale zaden znak nie
bedzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni
i trzy noce we wnetrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy bedzie trzy dni
i trzy noce w łonie ziemi (Mt 12,39–40)66. Cud ten miał potwierdzić prawdziwe
Bóstwo Jezusa Chrystusa (dogmat wiary).
Druga zwrotka kontynuuje opis triumfalnego Zmartwychwstania Pańskiego.
„2. Ziemia sie trzesie, straz sie grobu miesza,
Anioł zstepuje, niewiasty pociesza:
‘Patrzcie, tak mówi, grób ten próz ny został,
Pan zmartwychpowstał’. Alleluja.”67
Powyz sza treść stanowi streszczenie ewangelicznych opisów nawiedzenia
pustego grobu Pańskiego przez poboz ne niewiasty68. Zawarte jest tu wyznanie
61

ŚL nr 205, s. 232–233.
ŚL nr 205, s. 232.
63
Zob. 1 Kor 15,3–5; Łk 24,34; G.L. M ü l l e r, Chrystologia — Nauka o Jezusie Chrystusie,
(Traktat V) Podrecznik Teologii Dogmatycznej pod red. W. Beinerta, tłum. W. Szymon OP,
Kraków 1998, s. 231–232.
64
Zob. hasło Lek, w: MST., k. 206.
65
Mt 28,11–15; E. S z y m a n e k, Wykład Pisma Świetego Nowego Testamentu, Poznań
1990, s. 206; W. G r a n a t, Chrystus Odkupiciel i Kościół — Jego Mistyczne Ciało, jw., s. 97.
66
Por. Jon 2,1; Mt 16,4; Łk 11,29–30.
67
ŚL nr 205, s. 232.
68
Por. Mt 28,1–8; Mk 16,1–8.
62
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wiary w rzeczywiste zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Werset ukazujacy anioła,
jako pocieszajacego niewiasty, zwraca uwage na antropologiczny rys poboz ności
ludowej, jakim jest współczucie, pocieszanie strapionych niewiast. Wprowadzony
tu jest element uczuciowości69. Dopiero w drugiej cześci zwrotki ukryty jest
najstarszy kerygmat wielkanocny oparty na ogłoszeniu Zmartwychwstania przez
anioła, wskazujacego na pusty grób, jako znak wiary70.
Trzecia zwrotka wskazuje na soteriologiczny cel ofiary i Zmartwychwstania
Chrystusa Pana przynoszacego radość odkupionym71.
„3. Ustapcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale;
Ojcu swojemu juz uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja.”72
Pierwszy i ostatni werset zwrotki jak klamry podkreślaja radosny charakter
odkupienia oraz pośrednictwo Chrystusa Pana, który przez swoje Zmartwychwstanie nam niesie radość73. Zatem zadośćuczynienie Zbawiciela Pana spowodowało pozytywne skutki dla ludzi, bo przyniosło „radość”. Uz yty tytuł „Zbawiciel”
oraz stwierdzenie „nam niesie” wskazuja na subiektywny wymiar odkupienia
i pouczaja o radości zbawionych, doświadczajacych skutków odkupienia na sobie,
gdy „ustepuja smutki i trosk fale”.
Trzeci werset zwrotki przez wspomnienie „Ojcu swojemu” odsyła do dogmatów o odrebności Osób Boskich i relacjach miedzy Osobami Trójcy Świetej.
Wyraz ona jest tu prawda objawiona74, z e „Ojciec” jest własnym ojcem Jezusa
Chrystusa75. Cały werset trzeci wyraz a dogmat o zadośćuczynieniu, jakie Jezus
Chrystus złoz ył sprawiedliwości Boz ej76.
Czwarta zwrotka nawiazuje do biblijnych relacji o spotkaniach Zmartwychwstałego ze swymi uczniami.
„4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie watpili:
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja.”77
69
Zob. B. N a d o l s k i, Teologiczne zasady odnowy poboz ności ludowej, w: Liturgia
i poboz ność ludowa, pod red. W. Nowaka, Olsztyn 2003, s. 42.
70
L. B o u y e r, jw., s. 319; T. W e c ł a w s k i, jw., s. 165–169; W. B o r o w s k i, jw.,
s. 124–126.
71
Por. Rz 5,10.21.
72
ŚL nr 205, s. 232.
73
1 Kor 2,9.
74
Zob. Mt 8,49; 11,27; J 1,18; 10,36.
75
Zob. Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (red.), Bóg
Ojciec miłosierdzia, Katowice 1998, s. 142; M.-A. V a n n i e r, Bóg Ojciec Tajemnica miłości.
Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, Warszawa 1999, s. 175; St. Grzechowiak (red.), Nauka o Bogu
Ojcu. Wybór dokumentów, Gniezno 1999, s. 203; J.D. S z c z u r e k, Elementy patrologii,
Analecta Cracoviensia 28:1996, s. 329–347; t e n z e, Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świetej
Jedynym, Kraków 1999, s. 160–164.
76
Zob. J. B u x a k o w s k i, jw., s. 345–346.
77
ŚL nr 205, s. 232.
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W pierwszym wierszu wyraz ona jest biblijna prawda o radosnych spotkaniach
Zmartwychwstałego ze swymi uczniami i ukazana radość uczniów wierzacych
w Chrystusa78.
W dalszej cześci zwrotki moz na równiez dostrzec przyczynowy zwiazek
miedzy Zmartwychwstaniem Chrystusa Pana i Jego obecnościa w Kościele („obcuje z nimi, daje nauk wiele”). Ukazana postawa Chrystusa, który utwierdza swych
uczniów „w wierze, aby nie watpili” odsyła do traktatu o łasce i poucza, z e
umocnienie w wierze jest łaska, której udziela Jezus Chrystus. Ponadto zawarta
została dogmatyczna prawda wiary o objawieniu i przekazaniu Apostołom nauki
o Kościele79. Wystepuje tu model Kościoła jako wspólnoty wierzacych80.
Piata zwrotka rozwija temat ukazywania sie Zmartwychwstałego swym
uczniom.
„5. Juz nie przestaje z narodem niewiernym,
Samym sie tylko ukazuje wiernym:
Nieśmiertelności przedstawia znamiona
Wśród uczniów grona. Alleluja.”81
Poczatkowe zdanie, z e Zmartwychwstały „juz nie przestaje z narodem niewiernym” ilustruje prawde, wyjaśniona na Soborze Trydenckim, z e bez wiary niemozliwa jest rzecza podobać sie Bogu82. Moz na tu dostrzec daleka aluzje do Listu św.
Pawła do Rzymian, wyjaśniajacego motyw odrzucenia niewiernej cześci Izraela83,
to jest tych, którzy nie uwierzyli w prawdziwe Bóstwo Jezusa Chrystusa i Jego
mesjańskie posłannictwo84. W powyz szym tekście wiara rozumiana jest jako
całkowite posłuszeństwo umysłu i woli wobec prawd objawionych przez Boga85.
Główna treść zwrotki oparta jest na fragmencie Ewangelii według św. Jana,
opisujacym chrystofanie dokonujace sie w Wieczerniku86. „Znamiona” oznaczaja
chwalebne rany uwielbionego Chrystusa Pana, świadcza o Jego toz samości, zatem
potwierdzaja tu ukryte prawdy o Zmartwychwstaniu, oraz Bóstwie Chrystusa Pana.
Brakuje ukazania soteriologicznego znaczenia ran Zmartwychwstałego Chrystusa87,
oraz misyjnego posłania uczniów88. Pośrednio wspomniany został przymiot Boga
— nieśmiertelność (z traktatu de Deo Uno).
78

DH 224 = DS 434 = BF VI 22.
KO 7.
80
F. C o u r t h, P. N e u n e r, Mariologia — Maryja, Matka Chrystusa. (Traktat VI).
Eklezjologia — Nauka o Kościele. (Traktat VII). Podrecznik Teologii Dogmatycznej pod red.
W. Beinerta, tłum. W. Szymon, Kraków 1999, s. 212–213.
81
ŚL nr 205, s. 233.
82
Hbr 11,6; DH 801 = DS 1532 = BF VII 67.
83
W tekście pieśni nie nalez y doszukiwać sie sie idei odrzucenia Starego Testamentu
(marcjonizm), poniewaz Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane; zob. KKK 121–123.
84
Zob. Rz 11,1–36; List do Rzymian. Wstep — przekład z oryginału — komentarz, opr.
K. Romaniuk, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1978, s. 223–236.
85
Por. Hbr 11,1; DH 1789 = DS 3008 = BF I 48; W. G r a n a t, Teologiczna wiara, nadzieja
i miłość, Lublin 1960, s. 24.
86
J 20,19–29.
87
Zob. J a n P a w e ł II, Kościół świadkiem zmartwychwstania, Watykan 3 kwietnia 1983, w:
Jubileuszowy Rok Odkupienia 25 III 1983 – 22 IV 1984, Watykan 1985, s. 174–177.
88
Zob. E. S z y m a n e k, jw., s. 215–218.
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Szósta zwrotka wskazuje na wywyz szenie Jezusa Chrystusa wynagradzajace
Mu wszelkie krzywdy jakich doświadczył.
„6. Boleści, rany, wzgardy wyrzadzone
I śmierć haniebna sa juz nagrodzone
Za poniz enia został wywyz szony
Nad wszystkie trony. Alleluja”89.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ukazane jest jako Jego osobisty triumf.
Wystepuje tu silne poczucie sprawiedliwości: za wszelkie udreki, pohańbienie
i śmierć Chrystus Pan doświadczył nagrody wywyz szenia. Szczegółowo wymienione boleści, rany, wzgardy, i śmierć haniebna pouczaja o cierpieniu i bólu, jakie
Jezus Chrystus poniósł podczas Meki Krzyz owej90, oraz wskazuja na dogmat, z e
jego ciało podlegało cierpieniom91.
Druga cześć zwrotki mówiaca o wywyz szeniu (ascendencji) Zbawiciela „nad
wszystkie trony” zawiera aluzje do pawłowej koncepcji Zmartwychwstania Pańskiego92, oraz oznacza nieskończona władze Chrystusa Pana jako Króla wszechświata. W kontekście dalszych treści zasygnalizowana jest prawda o Boskiej
władzy Chrystusa Pana nad całym światem. Brakuje soteriologicznego znaczenia
meki, śmierci i wywyz szenia Chrystusa.
Siódma zwrotka wzywa Kościół do radosnego uwielbienia Boga.
„7. Ciesz sie Syjonie, Chrystusów Kościele,
Oto zabity Bóg Twój z yje w ciele;
Śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”,
Jak Dawid śpiewa. Alleluja”93.
Syjon (gr. Sion, hebr. Gion) to wzgórze w Jerozolimie na południe od światyni,
jest synonimicznym określeniem całej Jerozolimy jako ośrodka religijnego, a takz e
jest symbolem nieba94. Nazwanie Kościoła Syjonem i wezwanie go do radości
nawiazuje do patrystycznego nauczania o Kościele istniejacym juz Izraelu95.
W wyraz eniu „Chrystusów Kościele” zawarta jest prawda, z e Kościół został
załoz ony przez Chrystusa96. Ponadto w kontekście poprzednich zwrotek ukryty jest
jeden z przymiotów Kościoła — jego apostolskość97.
Uz yte słowo „Bóg” zawiera dogmat wiary o prawdziwym Bóstwie Chrystusa
Pana. Drugi wiersz w literackiej formie wyraz a prawdy dogmatyczne o prawdziwej
śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana. Wystepuje tu nawiazanie do nauczania Soboru Efeskiego (431 r.), „z e Słowo Boz e cierpiało w ciele, i w ciele
zostało ukrzyz owane, oraz z e doznało śmierci stajac sie «pierworodnym z umarłych» [Kol 1, 18], a dzieki temu — jako Bóg — jest z yciem i oz ywicielem” 98.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ŚL nr 205, s. 233.
Zob. Flp 2,7; DH 72 = DS 166 = BF VI 2.
J. B u x a k o w s k i, jw., s. 249–252.
Ef 1,20–22; Dz 2,32–34a; 5,31; J. J e z i e r s k i, Chrystologia, Olsztyn 1997, s. 9.
ŚL nr 205, s. 233.
Hasło: Syjon, w: SNT, s. 586.
F. C o u r t h, P. N e u n e r, jw., s. 337–338.
Tamz e, s. 227–229.
Zob. Symbole wiary: BF IX 8, 9, 10, 26, 31, 35, 40 45; oraz KK 8; KKK 811, 816, 857.
DH 124 = DS 263 = BF VI 4.
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Wspomnienie „Dawida” odsyła do pogladu, o dawidowym autorstwie psalmów.
W sensie teologicznym Zmartwychwstałemu Chrystusowi nadaje starotestamentalna perspektywe i wskazuje na Jego tytuł mesjański; zawiera ukryta prawde, z e
Jezus, jako potomek z rodu „Dawida”, jest Królem — Mesjaszem99. Zatem
wspomnienie króla Dawida podkreśla królewska godność Chrystusa Pana100 i jednocześnie jest powołaniem sie na dawidowe proroctwa mesjańskie, natomiast
razem ze zdaniem „oto zabity Bóg Twój z yje w ciele” mówi o wypełnieniu sie ich
na osobie Chrystusa królujacego z Krzyz a101.
„Pan króluje z drzewa” sa to słowa Psalmu 96(95),10102. W kontekście całej
zwrotki zawiera ukryta prawde o Mece Krzyz owej i ogłasza objecie władzy na
Krzyz u przez Chrystusa103, oraz oznacza ostateczne zwyciestwo, którego dokonał
Chrystus Pan na krzyz u, pokonujac śmierć. Ponad to „Pan” (Kyrios) „króluje”,
a wiec jest tu mowa o królewskiej władzy Chrystusa sprawowanej nad światem.
Wyraźnie, wiec stwierdzona jest Jego nie tylko godność, ale i władza104.
Ukryta została prawda o misji Kościoła, który wezwany jest do głoszenia
zwyciestwa Chrystusa Pana nad śmiercia105 oraz oddawania czci Bogu, śpiewajac
swemu Stwórcy i Odkupicielowi106. Chrystus jest Królem w sensie właściwym nad
całym światem, dlatego Jemu jako Bogu nalez y sie cześć w formie radosnego
śpiewu107. Z racji, z e pieśń moz e być wykonywana w ramach Liturgii godzin
zastepujac hymn, pośrednio wystepuje tu prawda, z e Kościół poprzez sprawowana
liturgie uwielbia Boga108.
Radosny charakter pieśni podtrzymuje zwrotka ósma.
„8. Cieszmy sie wszyscy, juz śmierć pohańbiona,
Wina pierwszego rodzica zgładzona;
Niebios zamknietych jest otwarta brama
Synom Adama. Alleluja”109.
Pierwszy werset przypomina prawde o śmierci ludzkiej, która została „pohańbiona”, to znaczy pokonana moca Chrystusowego odkupienia110. Wystepuje tu
rozumienie śmierci jako skutku grzechu pierworodnego. W dalszej cześci zwrotki
sa ukryte dwa dogmaty wiary: o grzechu pierworodnym i o powszechnym
odkupieniu. Grzech pierworodny Adama ukazany jest jako „wina pierwszego
rodzica” sprowadzona na cały rodzaj ludzki111, a dzieło odkupienia dokonane przez
Chrystusa potraktowane jest jako zgładzenie tej winy.
99

Mt 1,1–17; Łk 1,27.32; 2,4–5.
Zob. H. L a n g k a m m e r OFM, „Syn Dawida”, w: U podstaw chrystologii Nowego
Testamentu, Wrocław 1976, s. 104–110.
101
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Wystepujace imie „Adama”, zgodnie ze znaczeniem stosowanym w Biblii,
oznacza pierwszego człowieka. Wspomniani „synowie” Adama odzwierciedlaja
poglad teologów, z e wszyscy ludzie maja Adama za prarodzica.
W kontekście całej pieśni zawarta została prawda, z e Chrystus Pan dokonał
odkupienia wszystkich ludzi, czego skutkiem „niebios zamknietych jest otwarta
brama”. W tej zwrotce podkreślona jest prawda wiary, z e od grzechu pierworodnego, az do odkupienia niebo było niedostepne dla ludzi112. Jako dalszy wniosek
z tekstu, moz na wyprowadzić stwierdzenie, z e Zmartwychwstały Chrystus Pan
obdarza zbawionych wiekuista radościa.
Dziewiata zwrotka, o charakterze ascetycznym, wzywa do konsekwentnego
nawrócenia, a wiec zerwania z grzechem, prowadzenia nowego z ycia, oraz unikania
pokus do grzechu, którymi moga być miejsca i osoby.
„9. Wiec potargawszy nałogi grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy z ycie nowe,
Z dala mijajac nieszcześć naszych groby,
Miejsca, osoby. Alleluja”113.
Treść całej zwrotki jest literacka parafraza 6 rozdziału Listu do Rzymian, gdzie
św. Paweł piszac o Zmartwychwstaniu i chrzcie św. ukazuje niezwykła godność
chrześcijan umarłych dla grzechu, a z yjacych dla Boga w Chrystusie Jezusie oraz
poucza o konieczności współpracy odkupionych z otrzymana łaska Boz a114. Mimo,
z e w pieśni nie ma wprost wzmianki o sakramencie inicjacji chrześcijańskiej, to
moz na tu odczytać ukryte trzy prawdy chrześcijańskiej wiary: pierwsza, z e
Chrystus Pan jest wzorem do naśladowania dla odkupionych; druga, z e nowe z ycie
bez grzechu jest moz liwe w zjednoczeniu z Chrystusem, oraz wytrwanie w stanie
bez grzechu wymaga współpracy z łaska Boz a poprzez wspólnote z Chrystusem
i unikanie okazji do grzechu.
Wystepuja tu równiez ukryte prawdy dotyczace grzechu, a wiec o istnieniu
zniewalajacych nałogów, które sa wynikiem powtarzania grzechów; grzech jest
nieszcześciem człowieka, oraz z e grzech prowadzi do śmierci wiecznej (symbolizuje to wyraz enie „naszych groby”).
Ostatnia zwrotka ukazuje chwalebny charakter Zmartwychwstania Pańskiego
oraz zapowiada triumfalne zmartwychwstanie zbawionych115.
„10. Przez Twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie,
Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie
I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
Zmartwychwstaniemy. Alleluja”116.
Pierwszy werset nie tylko stwierdza fakt Zmartwychwstania Chrystusa Pana, co
jest prawda wiary wyznawana w Credo, lecz podkreśla jego chwalebny charakter,
co zgodne jest z prawda wiary, z e w chwili zmartwychwstania, nastapiło niewidzia112
113
114
115
116

F. D z i a s e k, jw., s. 206.
ŚL nr 205, s. 233.
Rz 6,1–23.
KL 8.
ŚL nr 205, s. 233.
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lne wywyz szenie i uwielbienie Chrystusa. Poczatek zwrotki ujmuje Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jako Jego osobisty triumf, natomiast dalsza jej cześć
nadaje Zmartwychwstaniu wymiar soteriologiczny. Uz yty tytuł „Chryste” oznacza
Pomazańca Boz ego, nadaje Mu mesjańskie znaczenie i odsyła do porzadku
odkupienia.
Prośba skierowana do Chrystusa „i niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
zmartwychwstaniemy” wskazuje na porzadek łaski i prawde o potrzebie łaski
wytrwania ostatecznego. Zwrot „jakoś Ty” odsyła do Listu do Kolosan i podkreśla
pośrednictwo Chrystusa Pana, przez którego dokona sie nasze zmartwychwstanie117. Ukryty jest tu równiez dogmat o powszechnym zmartwychwstaniu118, oraz
wyraz ona prawda, z e zmartwychwstanie jest kresem odkupienia, w którym równocześnie dokonuje sie pełna aplikacja nadprzyrodzonych wartości. Cała zwrotka
stanowi akt wiary w prawdy, z e wywyz szenie stanowi bezpośrednia konsekwencje
i konieczne uwieńczenie Zmartwychwstania Chrystusa; z e Boska chwała (doxa)
jest udziałem Jezusa Chrystusa, zwłaszcza od Jego zmartwychwstania; oraz z e
Uwielbiony, z kolei, obdarzy wiernych chwała w pełni przy powszechnym
zmartwychpowstaniu119.
IV. SYNTEZA TEOLOGII
ZAWARTEJ W PIEŚNIACH WIELKANOCNYCH
Treści teologiczne, zawarte w analizowanych pieśniach wielkanocnych, koncentruja sie głównie wokół odkupienia i osoby Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Ponadto wystepuja prawdy: o Kościele, o grzechu, o cnotach teologalnych
(wspomniana jest tylko wiara i nadzieja), o łasce, o stworzeniu (w tym: o człowieku, aniele i szatanie), oraz o Bogu Jedynym i o rzeczach ostatecznych (głównie
o śmierci i powszechnym zmartwychwstaniu).
1. Odkupienie
W pieśniach wielkanocnych wyraz ona jest radość ze Zmartwychwstania Chrystusa Pana120. Jego powstanie z grobu wzbudza radość chrześcijańska121, gdyz
posiada uświecajacy charakter122 i soteriologiczne znaczenie123. Chrystus Pan
dokonał odkupienia wszystkich ludzi124, i dotyczy to równiez Adama125. Odkupienie ma charakter radosny i tryumfalny, gdzie zbawieni doświadczaja rado117

Kol 3,1–4.
Por. 1 Kor 15,20–23.
119
Zob. Rz 6,4; 8,18; Flp 3,21; A. J a n k o w s k i, Biblijna teologia przymierza, Katowice
1985, s. 138.
120
ŚS nr 105, s. 93, zwr. 1; ŚL nr 197, s. 225, zwr. 2.; ŚL nr 205, s. 232, zwr. 3.
121
ŚS nr 105, s. 93, zwr. 2.
122
ŚL nr 197, s. 226, zwr. 5.
123
ŚS nr 105, s. 93, zwr. 1, 2; ŚL nr 197, s. 225, zwr. 2.
124
ŚL nr 197, s. 225, zwr. 2; nr 205, s. 233, zwr. 8.
125
ŚL nr 197, s. 225, zwr. 2.
118
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ści126. Zadośćuczynienie Chrystusa wiecej utworzyło dobra niz zniszczyły ludzkie
grzechy127. Od grzechu pierworodnego, az do momentu Jego zmartwychwstania
niebo było niedostepne dla ludzi128. Jezus Chrystus złoz ył zadośćuczynienie
sprawiedliwości Boz ej129, przyniósł nalez ny okup za zbawienie ludzi130, wyzwolił
z niewoli i spłacił dług zalegajacy na całym rodzaju ludzkim131. To zgładzenie
winy132, i zadośćuczynienie dokonane przez Chrystusa Pana przyniosło radość
zbawionym133, doświadczajacym zbawiennych owoców odkupienia134. Radość ze
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest zgodna z wola samego Pana135.
Radosne świetowanie dnia Pańskiego136, zakorzenione jest w biblijnych relacjach o spotkaniach Zmartwychwstałego ze swymi uczniami137. Uroczyście obchodzony dzień Zmartwychwstania Pańskiego jest „dniem chwały” Pana i zapowiedzia chwały zbawionych138. Zachodzi przyczynowy zwiazek miedzy Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa a wskrzeszeniem z martwych ludzi139. Zbawieni maja
udział razem z Chrystusem w zmartwychwstaniu140. Jezus Chrystus jest Panem
z ycia i śmierci141, Zmartwychwstał jako pierwszy spośród umarłych i Jemu nalez ny
jest kult uwielbienia142. Przez swoje Zmartwychwstanie Chrystus Pan jest pośrednikiem i dzieki Niemu dokonuje sie pełna aplikacja nadprzyrodzonych wartości,
czyli zbawienie143. Zmartwychwstały Pan obdarza zbawionych wiekuista radościa144, stad chrześcijanie ukierunkowani sa ku „wiecznej chwale w Chrystusie”145.
Przez Chrystusa dokona sie powszechne zmartwychpowstanie, kiedy uwielbiony
Pan obdarzy wiernych pełnia chwała i da udział we wspólnym królowaniu146.
2. Osoba Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
Wystepuje prawda wiary o Zmartwychwstaniu Jezusa147. Zmartwychwstanie
Pańskie ukazane zostało, jako tryumfalne powstanie Chrystusa z grobu (zgodnie
126
127
128
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135
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137
138
139
140
141
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Tamz e, nr 205, s. 233, zwr. 8.
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ŚS nr 105, s. 93, zwr. 2.
Tamz e, zwr. 3.
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Tamz e, zwr. 1.
ŚL nr 197, s. 225, zwr. 2.
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z tradycja Kościoła Zachodniego)148. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest Jego
osobista wartościa149, oraz Jego osobistym tryumfem150 nad śmiercia, piekłem
i szatanem151. Podkreślony został chwalebny charakter Zmartwychwstania Pańskiego152.
Wyraz ony został dogmat Bóstwa Chrystusa Pana153. Jezus Chrystus Zmartwychwstał moca swego Bóstwa154. Cud Zmartwychwstania potwierdza Jego prawdziwe Bóstwo155. Jezus Chrystus posiada Boska nature 156, jest Bogiem157, a Zmartwychwstanie jest na to dowodem158. Chrystus Pan „wychodzi z grobu dnia
trzeciego z rana” — zdanie to jest zgodne z formuła najstarszego, apostolskiego
wyznania wiary159.
Wymienione zostały Boskie przymioty Chrystusa: świetość160, wszechmoc
i nieśmiertelności161, oraz podkreślona Jego potega162. On jest Stwórca, Panem
i władca całego świata z jego prawami, które w niczym Go nie ograniczaja i nie
panuja nad Nim163. Chrystus posiada nie tylko godność, ale i sprawuje królewska
władze nad światem164. Do Niego nalez y władza nad ludźmi165. Mesjańskie
proroctwa dawidowe wypełniły sie na osobie królujacego Chrystusa166.
W chwili Zmartwychwstania, nastapiła (ascendencja) Zbawiciela167, czyli
niewidzialne wywyz szenie i uwielbienie Chrystusa168, co wynagrodziło Mu wszelkie krzywdy i cierpienia jakich doświadczył169. Chrystus przez swoje Zmartwychwstanie wszedł do chwały Boz ej170, która jest Jego udziałem171.
Ukryty tez został dogmat wiary o prawdziwym człowieczeństwie i Bóstwie
Jezusa Chrystusa172, o Jego prawdziwej śmierci i Zmartwychwstaniu173, oraz
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potwierdzona prawda o historyczności Jezusa Chrystusa174. Chwalebne rany uwielbionego Chrystusa Pana, świadcza o Jego toz samości175.
Wystepuje ukryta prawda o Mece Krzyz owej176 i prawdziwej śmierci Chrystusa
Pana177. Chrystus Pan dokonał na krzyz u ostatecznego zwyciestwa, pokonujac
śmierć178.
3. Kościół
Kościół wezwany jest do głoszenia zwyciestwa Chrystusa Pana nad śmiercia179,
oraz powołany do oddawania czci Bogu, śpiewajac swemu Stwórcy i Odkupicielowi180. Kościół poprzez sprawowana liturgie uwielbia Boga181. W czasie liturgii
nastepuje uobecnienie misterium odkupienia182, które jest równocześnie poczatkiem
i zapowiedzia nieustannego wielbienia Boga183.
Zachodzi przyczynowy zwiazek miedzy Zmartwychwstaniem Chrystusa Pana
i Jego obecnościa w Kościele184. Kościół został załoz ony przez Chrystusa185.
Wyraz ona została dogmatyczna prawda wiary o objawieniu i przekazaniu Apostołom nauki o Kościele186. Apostolskość jest jednym z przymiotów Kościoła187.
Wystepuje model Kościoła jako wspólnoty wierzacych188. Nazwanie Kościoła
Syjonem i wezwanie go do radości nawiazuje do patrystycznego nauczania
o Kościele istniejacym juz Izraelu189.
4. Grzech
Wystepuje ukryty dogmat wiary o grzechu pierworodnym190. Grzech Adama
ukazany jest jako „wina pierwszego rodzica” sprowadzona na cały rodzaj ludzki191
oraz jako dług zaciagniety przez niego na cała ludzkość192. Od grzechu pierworodnego, az do odkupienia niebo było niedostepne dla ludzi193. Chrystus poprzez swoja
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TREŚĆ TEOLOGICZNA WIELKANOCNYCH PIEŚNI...
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śmierć i zmartwychwstanie wyzwolił ludzi z niewoli grzechu194. Powstanie z grzechów i nowe z ycie moz liwe jest tylko w zjednoczeniu z Chrystusem, przy pomocy
Jego łaski195.
Grzech jest nieszcześciem człowieka i prowadzi do śmierci wiecznej196.
Pośrednio ukazane zostały skutki grzechu, jakimi sa zniewolenie i śmierć197, oraz
nałogi, które sa wynikiem powtarzania grzechów198. Ludzi pograz onych w grzechu
ogarnia lek wobec działajacego Boga199.
5. Cnoty teologalne
Wyraz ony został najstarszy kerygmat wielkanocny oparty na ogłoszeniu Zmartwychwstania przez anioła, wskazujacego na pusty grób, jako znak wiary200.
Wystepuje wyznanie wiary w rzeczywiste Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa201,
oraz zawarty został akt wiary w prawdy, z e wywyz szenie stanowi bezpośrednia
konsekwencje i konieczne uwieńczenie Zmartwychwstania Chrystusa202. Wiara
rozumiana jest jako całkowite posłuszeństwo umysłu i woli wobec prawd objawionych przez Boga203. Bez wiary niemoz liwa jest rzecza podobać sie Bogu204.
Ukazana została radość uczniów wierzacych w Chrystusa205. Ukryta została aluzja
do Listu św. Pawła do Rzymian, wyjaśniajacego motyw odrzucenia niewiernej
cześci Izraela, to jest tych którzy nie uwierzyli w prawdziwe Bóstwo Jezusa
Chrystusa i Jego mesjańskie posłannictwo206.
Chrześcijańska nadzieja na udział w ostatecznym triumfie Zmartwychwstałego
Chrystusa Króla (Pana — Kyriosa)207. Przedmiotem aktu teologalnej nadziei jest
ufność, z e Chrystus wierzacym w Niego udzieli owoców odkupienia, czyli łaski
powstania z grzechów i ostatecznego, wspólnego z Nim królowania208. Wierni
śpiewajac na cześć Zmartwychwstałego Pana pokrzepiaja sie nadzieja własnego
zmartwychwstania209. Radosne przez ywanie faktu Zmartwychwstania Pańskiego
juz teraz pozwala odkupionym cieszyć sie posiadaniem przyszłej chwały — teologalna cnota nadziei210.
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ŚS nr 105, s. 93, zwr. 2; ŚL nr 197, s. 225, zwr. 1.
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6. Łaska
Zbawienie jest łaska wysłuz ona przez Zmartwychwstałego Pana211. Ziemia
została odkupiona łaska212. Natura ludzka została usprawiedliwiona łaska, za cene
śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana213. Jezus Chrystus udziela łaski
umocnienia w wierze214. Uczniowie Chrystusa Pana potrzebuja łaski wytrwania
ostatecznego215. Wytrwanie w stanie bez grzechu wymaga współpracy z łaska Boz a
poprzez wspólnote z Chrystusem i unikanie okazji do grzechu216.
7. Stworzenie
Imie „Adam” oznacza pierwszego człowieka zgodnie ze znaczeniem stosowanym w Biblii217. Rodzaj ludzki pochodzi od jednej pary i wszyscy ludzie maja
Adama za prarodzica218. Świat stworzony jest miły Bogu i ludziom219.
Prawda wiary o istnieniu szatana220.
Anioł ogłasza zmartwychwstanie Pana i pociesza strapione niewiasty221.
8. Bóg Jeden
Bardzo czesto wystepujace słowo „Alleluja” stanowi akt uwielbienia Boga
zgodnie ze starotestamentalna tradycja222. Przymioty Boga moz na odczytać z Bóstwa Jezusa Chrystusa, który patrzy na cała ziemie z miłosierdziem223, a wiec
świetość, nieśmiertelność 224, wszechmoc225.
9. Rzeczy ostateczne
Zawarta została prawda wiary w powszechne zmartwychwstanie226. Śmierć
ludzka jest skutkiem grzechu pierworodnego, lecz została pokonana moca Chrystusowego odkupienia227. Wystepuje prawda wiary o istnieniu piekła228.
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ZAKOŃCZENIE
Analizowane pieśni wielkanocne spokrewnione sa z hymnami Liturgii godzin
Wielkanocy, gdyz zasadniczo zawieraja podobne, główne prawdy wiary, dotyczace
soteriologicznego znaczenia zmartwychwstania Chrystusa Pana. W dalszych szczegółach treść teologiczna polskich pieśni odbiega od treści hymnów powszechnych.
Charakterystyczne dla pieśni jest podkreślanie osobistego zwyciestwa Jezusa
Chrystusa, który pokonał śmierć, piekło i szatana. Teologia skoncentrowana jest na
radości ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ukazana jest majestatyczna
wzniosłość triumfujacego Chrystusa, zaznaczone Jego Bóstwo, wywyz szenie
i obiektywna świetość. Wystepuje tu silne poczucie sprawiedliwości: za wszelkie
udreki, pohańbienie i śmierć Chrystus Pan doświadczył nagrody wywyz szenia.
Zmartwychwstałemu nalez y sie uznanie, cześć i uwielbienie ze strony odkupionych.
Do oprawy teologicznej nalez a: prawda o Boskiej władzy Chrystusa Pana nad
całym światem, oraz subiektywny wymiar odkupienia, gdyz Zmartwychwstały
Zbawiciel „nam niesie radość”. Ukazany jest przyczynowy zwiazek miedzy
Zmartwychwstaniem Chrystusa Pana i Jego obecnościa w Kościele. Uwielbienie
Zmartwychwstałego Chrystusa dokonuje sie w Kościele, rozumianym jako wspólnota odkupionych, wiernych uczniów, głoszacych zwyciestwo Chrystusa Pana nad
śmiercia.
Na uwage, zasługuje tez teologia biblijna, odwołujaca sie do ewangelicznych
obrazów: opisu pustego grobu (Mt 28,1–15); Chrystusowej zapowiedzi zmartwychwstania — „znak Jonasza” (Mt 12,39–40); sceny z Wieczernika (J 20,19–29).
Ukazana jest konieczność współpracy odkupionych z otrzymana łaska Boz a
(Rz 6,1–23). Wystepuje bogata symbolika „reki świetej” wyraz ajaca potege
działania Boz ego.
Tło stanowia elementy cudowne, czego przykładem jest wspomnienie cudu
Jonasza, rozmowa niewiast z aniołem, przenikanie Zmartwychwstałego przez
skały, chrystofanie. Ponadto wyeksponowane sa typowo ludowe elementy grozy:
trwoga, przestraszenie, trzesienie ziemi, zmieszanie straz y grobu, oraz szczegółowo
wymieniane sa cierpienia Jezusa Chrystusa, jakie poniósł podczas meki krzyz owej:
boleści, rany, wzgardy i śmierć haniebna. W pieśniach moz na dostrzec ślady kultu
świetych, co ilustruja liczne wymieniane osoby: Adam i jego synowie, Dawid,
Jonasz, niewiasty, anioł, uczniowie. Rysu ludowego nadaje termin „naród niewierny”.
Do marginalnych prawd nalez a treści dotyczace dogmatu Trójcy Świetej.
W pieśniach brakuje końcowych doksologii (charakterystycznych dla hymnów),
stad nie ma w nich typowych odniesień trynitarnych. Bóg Ojciec wspomniany jest
tylko jako własny ojciec Jezusa Chrystusa i ukazany jako sprawiedliwy Bóg,
któremu On spłacił za nas dług. W pieśnich pośrednio moz na dostrzec ukryte
dogmaty: o odrebności Osób Boskich i o relacjach miedzy Osobami Trójcy Świetej,
jednak do całości prawdy brakuje wspomnienia o Duchu Świetym. Nie wystepuja
tez prawdy wiary dotyczace Najświetszej Maryi Panny, sakramentów oraz teologalnej cnoty miłości.
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THEOLOGISCHER INHALT DER OSTERNLIEDER,
DIE HYMNEN IN DER LITURGIE DER STUNDEN VERTRETEN
ZUSAMMENFASSUNG

In der Liturgie der Stunden der Osterperiode, gemeinschaftlich im Polnischen abgehalten, können statt Hymnen Lieder gesungen werden: Ach, welch freudiger Tag, Er kennt den
Tod nicht oder Besieger des Todes. Diese Lieder, ebenso wie allgemeine Hymnen, enthalten
im Prinzip die Hauptwahrheiten des Glaubens, die die soteriologische Bedeutung der
Auferstehung Christi betreffen. Charakteristisch für das Lied ist die Betonung des persönlichen Sieges Christi über Tod, Hölle und Satan. Die Theologie konzentriert sich auf die
Freude über die Auferstehung des Herrn, zeigt Seinen majestätischen Triumph, unterstreicht
Seine Göttlichkeit, Seine Erhöhung und die objektive Heiligkeit.
Die biblische Theologie beruft sich auf evangelische Bilder: Beschreibung des leeren
Grabes (Mt. 28,1–15); Christus-Ankündigung seiner Auferstehung — „Jonas’ Zeichen” (Mt.
12,39–40); die Szene aus dem Abendmahlraum (J 20,19–29). Es wird die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit der Erlösten mit der Göttlichen Begnadung (R 6,1–23) gezeigt. Die
reichhaltige Symbolik der heiligen „Hand”, die die Macht der Göttlichen Handlung aufzeigt.
Den Hintergrund bilden typische Volkselemente. Den Randwahrheiten gehören Inhalte,
die die Heilige Dreieinigkeit betreffen, weil Lieder keine Doxologie enthalten. Sie enthalten
ferner keine Glaubenswahrheiten, die den Heiligen Geist, die heilige Mutter Gottes, die
Sakramente und die theologale Tugend der Liebe betreffen.

