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Bohohłasnik Poczajowski

Bohohłasnik Poczajowski (Богогласникъ. Пѣсни благоговѣиныѧ праздникѡмъ 
Г(ос)подьскимъ, Богорѡдичнымъ и нарочитыхъ свѧтыхъ чрезъ весь годъ 
приключающымсѧ, к’ симже нѣкоторымъ Чоудотворнымъ Икѡнамъ слоужащыѧ, 
таже различныѧ Покаѧнныѧ и оумилителныѧ содержащъ) jest pierwszą u Słowian 
wschodnich drukowaną antologią pieśni religijnych (z notacją nutową), wydaną 
przez bazylianów w drukarni monasterskiej w Poczajowie w roku 17901. Pojawienie 
się drukowanego zbioru świadczyło o bardzo dużym zapotrzebowaniu na twórczość 
religijno-muzyczną.

Antologia składa się z 248 pieśni religijnych (kanty, psalmy), w tym 213 za-
pisanych cyrylicą, 33 w języku polskim i 3 łacińskojęzyczne. Utwory znajdujące 
się w zbiorze są zróżnicowane pod względem językowym, dlatego można je rów-
nież podzielić z uwagi na język na trzy grupy: utwory o brzmieniu niemalże czy-
sto cerkiewnosłowiańskim, utwory w siedemnastowiecznym ukraińskim języku 
literackim (tzw. „prosta mowa”) oraz utwory napisane w języku zbliżonym do po-
tocznego. Oczywiście w każdej z tych grup można znaleźć elementy cerkiewnosło-
wiańskie, co jest naturalne z punktu widzenia rozwoju języka narodowego. Pieśni 
znajdujące się w Bohohłasniku są w większości napisane wierszem sylabicznym, 
jedynie w kilku wypadkach można mówić o sylabotonizmie, być może użytym nie-
świadomie2. Wielkie bogactwo strofiki świadczy o warsztacie literackim autorów, 
a także o istnieniu silnej tradycji poetyckiej. Nie można mówić o przewadze którejś 

1 Zdjęcie nr 1. 
2 Ю. Медведик, Українська духовна пісня ХVII–ХVIIІ століть: монографія, Львів 2006, 

s. 324.



188 ■ Protodiakon Rafał Dmitruk

z miar w wierszach, choć najlepsze efekty literackie uzyskują poeci w ośmiozgło-
skowcu (tradycyjny rozmiar w ukraińskiej poezji ludowej) — za prostotą formy 
podąża również język, zbliżony do potocznego. 

W ciągu trzydziestu lat w samym Poczajowie Bohohłasnik został opublikowa-
ny trzykrotnie (1790, 1805, 1825), wydrukowano również mniej obszerne wersje 
pod nazwą: Пісні набожні (Przemyśl 1834), Малий Піснословець (Lwów 1896)3. 
Po zlikwidowaniu drukarni w 1831 roku zbiór wydano jeszcze dwukrotnie we Lwo-
wie w 1850 і 1886 roku4. Ze względu na dużą popularność Bohohłasnika, na prze-
łomie XIX і XX wieku Cerkiew prawosławna zdecydowała się na kolejne edycje: 
kijowskie z roku 1884 i 1885, petersburskie z 1900, 1902 i 1903 roku, chełmskie 
z 1894, 1900 i 1903 roku, poczajowskie z 1900, 1902 i 1908 roku oraz warszawskie 
z 1934, 1935, 1969 roku5.

Porównanie wydań z lat 1790, 1805 i 1825 pozwala stwierdzić, że nie ma za-
sadniczych różnic w tych edycjach. Możemy jednak dostrzec różnicę w kolejno-
ści druku dwóch polskich kolęd. W wydaniu z 1790 roku pod nr 18a znajduje 
się pieśń A cóż z tą Dzieciną, a pod nr 19a: Anioł trzody pasącym zwiastował, zaś 
w wydaniu z 1825 roku kolejność jest odwrotna. Druga zmiana dotyczy ingeren-
cji w treść pieśni do Przenajświętszej Bogurodzicy (bez numeracji, kończąca cykl 
pieśni dedykowanych Matce Bożej) Preswiatoj Bohorodicy Marii na pireniesienija 
narodnowieczanija Jeja ikony ot prytwora w nowuju cerkow [...]. W wydaniu lwow-
skim z 1850 roku dokonano zamiany imienia polskiego króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego na imię rosyjskiego cara, podyktowanej ówczesną sytuacją poli-
tyczną6. Podobne zmiany ilustruje pieśń: Do Ikony Matki Bożej w mieście Bar (nr 
129), w której w pierwszym wydaniu z 1790 roku występuje fraza „w toj Polskoj 
Koronie”, zamieniona w 1850 roku we lwowskim wydaniu na „w Awstrijskoj Koro-
nie”, a w edycji warszawskiej z 1969 roku na: „w toj carskoj Koronie”7. 

Melodie w Poczajowskim Bohohłasniku 1790 roku zapisano jednogłosowo 
przy pomocy kwadratowej notacji kijowskiej. Wydanie zbioru w znacznym stopniu 
przyczyniło się do rozpowszechnienia na Ukrainie tradycji twórczych i wykonaw-
czych w dziedzinie pieśni religijnych (pieśni nabożnych). 

3 Н. Сулій, «Піснослов» як тип збірника української едиційної духовнопісенної традиції 
другої половини XIX – початку XX ст., Львів 2004, s. 93. 

4 І. Франко, Наші коляди, [в:] Іdem, Зібрання творів у 50 т., t. 28, Київ 1980, s. 7–41. 
5 О. Гнатюк, Українська духовна барокова пісня, Варшава–Київ 1994, s. 121.
6 О. Горбач, Шлях зі Сходу на Захід. Спогади, упоряд. А.Г. Горбач, Я. Закревська, Львів 

1998, s. 371.
7 Zdjęcia nr 4, 5, 6.
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Antologia zawiera pieśni o zróżnicowanej treści i przeznaczeniu:
– na Święta Pańskie (1. część),
– pieśni maryjne, w tym również wychwalające cudowne ikony (2. część),
– pieśni hagiograficzne (3. część),
– pieśni pouczająco-moralizatorskie (4. część),
– pieśni upamiętniające wydarzenia historyczne (nr 111, 112, 115, 117).
Repertuar i zasady korzystania z materiału zawartego w Bohohłasniku za-

pisywano pierwotnie w osiemnastowiecznych rękopiśmiennych śpiewnikach. Na 
przełomie XVII i XVIII stulecia w Ukrainie i poza jej granicami wydano niemal je-
dną czwartą utworów omawianego zbioru, jednakże większość tekstów publikowa-
no dopiero od połowy drugiej dekady do połowy lat 70. XVIII stulecia8. Rękopiś-
mienne śpiewniki i opisana wersja Bohohłasnika były rozpowszechniane nawet 
w wieku XIX, zwłaszcza na terenie Zakarpacia.

Czteroczęściowy układ pełnego Bohohłasnika ma charakter cykliczno-tema-
tyczny (podobnie jak we wszystkich, zwłaszcza łemkowskich śpiewnikach). 
Jednakże daje się zauważyć wpływ zasady kalendarzowo-liturgicznej odnoszącej się 
do grupowania pieśni, typowej zarówno dla śpiewników zakarpackich, jak i halicko-
wołyńskich, a także dla cerkiewnych irmologionów ukraińskich. Na związek 
z Bohohłasnikiem wskazują też drukowane śpiewniki z lat 70. i 80. XVIII wieku.

W Bohohłasniku znajduje się 8 pieśni (głównie na temat cudownych ikon) 
poświęconych Matce Bożej Poczajowskiej. Jak twierdzi Jurij Medwedyk Bohohłasnik 
wydano z myślą o uczczeniu tej ikony9. W niektórych pieśniach w nagłówkach 
umieszczono jednocześnie kilka nazw miast i monasterów, gdzie je tworzono, co 
powoduje problem ze wskazaniem dokładnego miejsca ich powstania. 

Wśród autorów pieśni religijnych (ich imiona podawano najczęściej w na-
główkach) są:

– Dymitr Lewkowski (pieśni nr 144, 148, 149, 154, 200),
– Jan Wolski (pieśni nr 27, 73, 84, 131),
– Jan Mastyborski (pieśni nr 50, 140),
– Bazyli Tarnawski (pieśni nr 89, 184).

8 Ю. Медведик, Ad Fontes: З історії української музики XVIІ – початку XX ст.: вибрані 
статті, матеріали, рецензії, Львів 2015, s. 31. 

9 Ю. Медведик, Українська духовнопісенна творчість XVII – XVIII ст. (джерела, тек-
стологія та жанрова стилістика): автореф. дис. доктора мистецтвознавства, Національ-
на Музична академія України ім. П.І. Чайковського, Київ 2004, s. 48; zob. także J. Medwedyk, 
Z dziejów ukraińskiej pieśni religijnej, [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2: Studia z dziejów 
chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 397–402.
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Część tekstów (a może także melodii) jest przypisywana takim znanym 
twórcom jak:

– Dymitr (Tuptało), późniejszy metropolita Rostowa (pieśni nr 33, 101, 138, 
242) („Hore mnie hreszniku suszczu”),

– arcybiskup Jerzy (Grzegorz Koniski) (pieśń nr 232, stanowiąca fragment 
jego dramatu religijnego z 1746 r. pt. Wskrzeszenie umarłych), 

– Grzegorz Skoworoda (nr 227),
– Hieromnich Epifaniusz (Sławinecki) (nr 102).
Osiemnastowieczne pieśni z Ukrainy Zachodniej w znacznym stopniu wyra-

stały z tradycji prawosławnej, tym bardziej, że unici nie byli w owym czasie zbyt 
liczni na tym terenie. Na kształtowanie pieśni religijnych przemożny wpływ miała 
praktyka liturgiczna, a w wielu miejscowościach pieśni wykonywano w cerkwiach 
przed albo po zakończeniu Liturgii10.

W wielu tekstach dostrzegamy głębię myśli duchowo-teologicznej i twórcze 
połączenie wątków pochodzących z ksiąg ewangelicznych, prorockich oraz Psałte-
rza (por. pieśń nr 22 Pocieszycielowi Świata na Zesłanie Świętego Ducha).

Na wczesnym etapie rozwoju gatunkowego pieśni religijnej można dostrzec 
zwyczaj wykorzystywania incipitów pieśni do komponowania śpiewów na poszcze-
gólne święta (W Domu Dawidowym, Dziewica dzisiaj, O Drzewo błogosławione). 
To zjawisko spotykamy zarówno w śpiewnikach rękopiśmiennych, jak i w Bohohła-
sniku. W śpiewnikach-manuskryptach można zauważyć znaczną liczbę psalmów 
biblijnych, które w antologii ulegają skróceniu (nr 34 Nad rzekami, nr 77 Chwalcie 
Pana z niebios i inne). Zjawiskiem typowym dla tego okresu jest zmiana incipitu 
źródła kanonicznego, aby podporządkować tekst psalmodyczny określonemu sys-
temowi wersyfikacji lub dostosować go do przebiegu melodycznego (nr 34 Nad 
rzeką siedząc smutno Babilonu, nr 77 Chwała niech będzie Bogu z wysokości). Inci-
pit może reprezentować jedno tylko słowo (nr 99 Wybrana Dziewico Matko).

W XVIII wieku wzorcami dla nowych pieśni religijnych bywały często „stare” 
przykłady tej twórczości, zaczerpnięte z manuskryptów lub przekazane ustnie. Przy 
kompilacji Bohohłasnika wiele dawnych tekstów znanych z obiegu rękopiśmien-
nego poddano opracowaniu (skróty, rozszerzenia, zamiana wersetów, stosowanie 
parafraz), o czym wspomina redaktor całości w przedmowie. Niektóre pieśni połą-
czono w pary, mając na względzie odpowiedniość tematyczną tekstów, najczęściej 
ukraińskich i polskich, a w jednym przypadku łacińskich i polskich (numery 228, 
229); jedna pieśń została opublikowana w trzech językach (numery 209, 210, 211). 

10 Na podstawie rękopiśmiennych egzemplarzy ksiąg liturgicznych, teksty pieśni przyporządko-
wywano określonym dniom i poszczególnym miejscom liturgicznym.
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Melodie w porównaniu z tekstami wydają się być bardziej stabilnym elemen-
tem repertuaru pieśniarskiego owego okresu: liczba melodii jest bowiem znacznie 
mniejsza, niż liczba znanych nam tekstów; także zapisywane są one rzadziej. Ce-
lem „umuzycznienia” tekstu zapożyczano zazwyczaj daną melodię (ton) z innych 
pieśni, przy czym do jednej propozycji melodycznej dobierano niekiedy nawet 
dziesięć i więcej tekstów. W Bohohłasniku istnieje ponad 50 odwołań wskazanego 
rodzaju (ton na…); w innych zbiorach pieśni spotykamy podobne oznaczenia (na 
podobieństwo, podobnie jak).

Probierzem popularności ukraińskich śpiewów Bohohłasnika jest fakt, iż nie-
które z nich: Radujcie się, Aniołów rzesze, Cierpienia Męczennika Stefana, Płaczcie, 
o serca i inne wykonywano w poszczególnych cerkwiach prawosławnych w pierw-
szej połowie XIX wieku, a być może nawet wcześniej jako melodie Pieśni Cherubi-
nów11. Cykl Pieśni Cherubinów stanowi ważne uzupełnienie tradycji ukraińskiego 
repertuaru liturgicznego. 

Świąteczne, pokutne i pouczające pieśni Bohohłasnika pod określeniem „psal-
my” stały się częścią repertuaru lirników – ociemniałych śpiewaków. Pomimo że 
lata dwudzieste i trzydzieste XX stulecia kończą tę tradycję, to jednak same psalmy 
(w tym inne pieśni z Bohohłasnika) nie straciły na popularności: niekiedy znacznie 
zmieniano tekst i melodię, w innych przypadkach zachowywano melodię orygina-
łu, (dotyczy to zwłaszcza kolęd bożonarodzeniowych). W niektórych miejscowo-
ściach w Zachodniej Ukrainie do dziś podczas Bożego Narodzenia wykonywane są 
oryginalne, jednogłosowe wersje melodyczne z Bohohłasnika, choć rozpowszech-
niona jest także ich trzygłosowa wersja jako kantyk.

Spośród utworów drukowanych w Bohohłasniku najbardziej rozpowszechnio-
ne były kolędy, pieśni sławiące Maryję, w szczególności ku czci Jej ikon, oraz pieśni 
pokutne i inne nawiązujące do spraw ostatecznych. Te ostatnie stały się przedmio-
tem zainteresowania literaturoznawców12, zapewne ze względu na swe niewątpliwe 
walory literackie i barokową konwencję. Głęboka religijność emanująca z pieśni, 
ich stylistyczna szata sprawiły, że przemawiają one także do odbiorców współcze-
snych. Anonimowi autorzy utworów byli głęboko zanurzeni w literacką tradycję 
wyobrażeń o śmierci, ukształtowaną w ukraińskim piśmiennictwie już na początku 
XVII wieku. W repertuarze tanatologicznym większość stanowią utwory będące 
filozoficzną, egzystencjalną i eschatologiczną refleksją na temat spraw doczesnych 
i niebiańskich.

11 Kopia rękopisu: Biblioteka Narodowa Akademii Nauk Ukrainy, rękopis 1-5387 (z Charkowa).
12 Mychajło Hruszewski, Mychajło Wozniak, Wołodymyr Hnatiuk, Wołodymyr Peretc.
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Współcześni kompozytorzy, dyrygenci także wykonują pieśni religijne z Bo-
hohłasnika, bazując na różnych źródłach (dawne wydania, zapisy audio itp.). 
W Polsce następuje swoisty renesans pieśni ze zbioru. Szczególne znamienne jest 
łączenie pieśni paraliturgicznej z praktyką liturgiczną. Poza liturgią utwory z an-
tologii można usłyszeć m.in. podczas nabożeństw, pielgrzymek, festiwali muzyki 
cerkiewnej, wieczorów kolęd. Należy stwierdzić, że śpiewanie pieśni jest elemen-
tem nieodzownym życia religijnego większości wiernych Kościoła prawosławnego 
w Polsce. Pieśni te są pewnego rodzaju zwierciadłem duszy człowieka. Towarzyszą 
mu w trakcie pracy, odpoczynku, podróży, w chwili zwątpienia. Często pomagają 
również utrzymać stan wzniosłości duchowej po nabożeństwie, choć mogą służyć 
jedynie jako pomoc w rozwoju duchowym i nigdy nie zastąpią Świętej liturgii bądź 
innych nabożeństw cerkiewnych.

SUMMARY  
Rafał Dmitruk  

 Songbook Bohogłasnik from Pochaiv

Keywords: Church Singing, History of Church Music, Composer, Orthodox Church

In most Central European countries, mainly in the Orthodox community, 
there is a literary collection of religious songs called Bohohłasnik. He has 
played and still plays a very important role in the spiritual development of 
Orthodox Christians living in Poland, Ukraine, Belarus and other East Slavic 
countries. The history of this collection goes back several centuries. It is 
a collection of spiritual, paraliturgical songs, i.e. all chants and psalms that 
are not canonical parts of church services according to the Typikon (rules-
agenda), but accompany the faithful during liturgical and non-liturgical 
meetings. They were created in parish communities, but also in monastic 
centres. The oldest known songbook, and at the same time the prototype 
containing paraliturgical songs, is Pochaiv Bohohłasnik (1790), the content of 
which includes over two hundred songs (chants, psalms) from the first half of 
the 17th and 18th centuries. This collection also includes works from various 
manuscripts, and their common source is undoubtedly Old Ruthenian 
spiritual poems, dating back to the period of adaptation of Greek Christianity 
in Ruthenia.
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Zdjęcie 1.  
Pierwsza strona Bohohłasnika Poczajowskiego wydanego w 1790 r.  

w Poczajowie.
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Zdjęcie  2.  
Spis treści Bohohłasnika Poczajowskiego (część pierwsza). 
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Zdjęcie 3.  
Pieśń O Wsiepietaja Mati (Bohohłasnik Poczajowski, Poczajów 1790 r.) 
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Zdjęcie 4.  
Pieśń O Wsiepietaja Mati (Bohohłasnik Poczajowski, Lwów 1850 r.)
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Zdjęcie 5. 
Pieśń O Wsiepietaja Mati (Bohohłasnik Poczajowski, Chełm 1894 r.)
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Zdjęcie 6.  
Pieśń O Wsiepietaja Mati (Bohohłasnik Poczajowski, Warszawa 1969 r.)




