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APOKRYFY I KOLĘDY 

Protoewangelia Jakuba (znana również jako Narodzi
ny Maryi) powstała w czasie, gdy wydarzenia które 
dały początek nowej religii były przeszłością żywą 
i namacalnie bliską - dniem wczorajszym świata ist
niejącego w nie zmienionej postaci. Historia Zbawie
nia, której przekazem są dla nas cztery Ewangelie, 
była wówczas historią znacznle bardziej „ziemską", 
a zawarta w niej prawda domagała się wsparcia praw -
dą szczegółu, konkretu - ludzkiego porządku zdarzeń. 
Wydobyć to, co ukryte (greckie apokrypto znaczy -
ukrywać), aby obraz był pełny a przez to - praw
dziwy - z tej potrzeby wyrosła twórczość apokryficz
na. Posługując się przekazywaną tradycją i znajomo
ścią nieodległych realiów, a także śmiałą i naiwną nie
rzadko wyobraźnią, odsłania ona obszary przemilcza
ne lub niedookreślone w pismach kanonicznych: opo
wiada o dzieciństwie Jezusa, o jego najbliższych, mno
ży jego cuda i wypowiedzi. To samo jednak dążenie 
do prawdy - nie pozwala poprzestać na samym tyl
ko przytoczeniu wydarzeń. Domaga się, aby opowieść: 
ta - jak kanon, źródło wiedzy o Jezusie - miała 
charakter objawienia. Dlatego apokryfy pretendują do 
rangi pism natchnionych, podpisują się imionami osób 
z najbliższego kręgu Mesjasza - świętych Józefa, 
Piotra, Tomasza, czy brata Pańskiego - Jakuba. Ran
gi tej - w skali Kościoła - nigdy nie osiągnęły (ina
czej w rozmaitych odłamach wczesnego chrześcijań
stwa, w kościołach lokalnych czy poszczególnych gmi
nach), niemniej jednak odegrały poważną rolę w pierw
szym okresie jego istnienia. Był to czas żywiołowego 
rozwoju nowej religii, kształtowania zrębów liturgii 
i dogmatyki Kościoła, herezji i wielkich polemik, kie
dy wciąż pojawiające się nowe koncepcje teologiczne, 
nowe wykładnie Pisma z soboru na sobór stawały się 
ortodoksją bądź też zostawały potępione . Apokryfy 
często rodziły się z potrzeby wypowiedzenia określo
nych poglądów i jako takie funkcjonowały w toczą
cych się sporach. Najlepszym przykładem może być 
właśnie Protoewangelia Jakuba, która powstała jako 
odpowiedź na próby podważenia ledwie co formują
cego się kultu Maryi. Przedstawione w niej wydarze
nia poprzedzające Zwiastowanie nie mają żadnego po
twierdzenia w pismach kanonicznych, niemniej weszły 
do tradycji przez Kościół aprobowanej, a potem -
uświęconej dogmatem o Niepokalanym Poczęciu. Za
istniały także w kalendarzu liturgicznym w postaci 
świąt Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czy św. 
Anny. Charakter kultu maryjnego, jego klimat, ikono
grafia z nim związana a także jego odbicia literackie 
- w ogromnej mierze wywodzą się właśnie z Proto
ewangelii Jakuba. Poprzez nie utwór ten, i wiele je
mu podobnych, obecny był i jest w duchowym życiu 
chrześcijaństwa, choć po ustaleniu kanonu ksiąg No
wego Testamentu i rozwiązaniu podstawowych kwestii 
dogmatycznych, znaczenie apokryfów wyraźnie zma
lało. W dojrzałym średniowieczu - drugiej epoce wiel
kiego rozkwitu twórczości apokryficznej - była już 
ona rodzajem literatury popularnej; apokryf prze
kształcił się w gatunek literacki, odżywający czasem 
i dzisiaj. 
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Przy okazji kolęd zastanawiam się, na ile twórczość 
apokryficzna jest zjawiskiem samoistnym, zamkniętym 
i odrębnym, na ile zaś - przejawem, jednym z prze
jawów szerszej aktywności związanej z rellgią w ogóle, 
z chrześcijaństwem zwłaszcza. Czy o kolędach można 
by powiedzieć, że mają na ogół charakter apokryficz
ny? I czy można by mówić o apokryficznej aktyw
ności jako o jednej z powszechnych form życia religij
nego, która polegałaby z grubsza na ciągłym wypeł
nianiu ram ortodoksji, kanonicznego zapisu zda::-zeń -
żywą materią emocji, obrazów, idei... Gdzie rncrum 
siłą rzeczy mieszane jest z profanum, naiwne fanta 
zjowanie z głębokim przeżyciem Tajemnicy„. Zaś w re
ligii, której istotę stanowi realność Boga - Człowieka 
- zyskuje sens nieoczekiwanie głęboki...? 

Zacznijmy od kolęd, by nie zaczynać od samych 
świąt Bożego Narodzenia, których sens, forma i kli
mat - od daty począwszy - są przecież wynikiem 
cudownego nałożenia treści chrześcijańskich na rytua
ły znacznie dawniejsze. Kolędy wywodzą się z łacińs
kich hymnów kościelnych, początkowo miały charak
ter epicki, budowały narrację wokół faktów przeka
zanych w zapisie biblijnym, minimalnie ubarwia;ąc je 
emocjami i wywiedzionym z wyobraźni konkr etem. 
Często ich przedmiotem była teologiczna refleksja, zaś 
radość, do której ogólne wezwanie zawierały, miała ta
ki właśnie, abstrakcyjno-teologiczny charakter. Prze
łom zwdązany jest z działalnością św. Franciszka 
z Asyżu i zakonu franciszkanów, którzy stworzyli 
i upowszechnili pierwsze obrzędy bożenarodzeniowe, 
w tym - adorację żłóbka, w kolędach zaś zainicjowali 
tzw. nurt sentymentalno-pietystyczny. Akcent z suche
go opisu wydarzeń betlejemskich i ortodok.syjnego ich 
komentarza przesunięty został na postać centralną -
niemowlę w żłóbku, i wszystkie barwy emocji, wy
zwalanych przez fakt narodzin nawego życia, Boga
-Człowieka w najdłuższą noc zimy. Odtąd też kolędy 
wy-'>tępowały coraz częściej nie samodzielnie, ale jako 
jeden z elementów form bardziej rozwiniętych: ado
racji żłóbka właśnie, później misterium d. jego pochod
nych - pastorałki, jasełek. Coraz bardziej poszerzał 
się zakres tematyczny kolęd - punkt wyjścia stano
wił nadal ewangeliczny opis Narodzenia, ale nasyco
ny realiami czerpanymi wprost z dnia powszedniego, 
osadzony w żywym, rodzajowym obrazie, zdominowa
ny coraz wyraźniej emocjami akcentującymi ludzką
-niemowlęcą naturą zrodzonego Boga. Rozwój formal
ny zmierzał w kierunku adaptacji gatunków wyraźnie 
już świeckich - tak w tekście jak i w muzyce - stąd 
formy kołysanki, pieśni tanecznej czy wręcz - bie
siadnej. Trudno nie wspomnieć o nurcie całkowicie 
już świeckim, o śpiewach kolędniczych - przynależ
nych przecież do kręgu radości żłóbka. 

Jeśli to ledwie zasygnalizowane bogactwo zestawić 
z najbardziej nawet rozwiniętym opisem Narodzenia, 
jaki zawiera Ewangelia św. Łukasza, nasuwają się 
dwie drogi myślenia. Można by mówić o stopniowej 
laicyzacji tematu, o odchodzeniu formy (kolędy) od re
ligijnej esencji faktu Narodzin Zbawiciela - to po 
pierwsze. Można by także - mam nadzieję - wrócić 
do wyżej postawionego pytania i mówić o „apokryfi
zacji" rozumianej jako proces dokładnie odwrotny -
proces włączania w Tajemnicę Narodzin treści naj
powszedniej ludzkich, czerpanych z codzienności, 
z doświadczanego świata - poprzez rozbudowę obrazu, 
emocjonalne nasycenie, aktualizację. I kolędy, i apo
kryfy w gruncie rzeczy mówią o człowieku - o jego 
nadziei i lęku, tęsknocie i radości z jakimi staje wo
bec Tajemnicy. Co sytuuje je blisko istoty wiary, w 
której to co najbardziej boskie objawia się poprzez to, 
co najgłębiej ludzkie. 

j.m. 



1. Triumphus Regis Angelorum 

2. Bóg się rodzi (tek-st Franciszka Karpióskiego) 

3. Mizerna, cicha ... (tekst Teofila Lenartowicza) 

4. Oj maluśki 

5. Dzisiaj w Betlejem 

6. Jezus malusieńki 

7. Gdy śliczna Panna 

8. Cicha noc 

9. No importa Dona Maria (kolęda chilij ska) 

10. Kolęda karmelitańska (muzyka Jana Wierzbicy) 

11. Si no me dan de beber, lloro (kolęda portory
kańska) 

12. O gwiazdo betlejemska 

13. Jeszcze jeden raz (tekst Jerzego Makselona, opra
cowanie muzyczne Jana Wierzbicy) 

Teksty kolęd polskich p ochodzą z an t ologii „Polskie 
kolędy i pastorałki" w opracowaniu Anny Szweykow
skiej (2, 4, 5, 7), ze zbioru „Kolędy i pastorałki" 
St. Miłkowskiego (3, 6, 10; z tegoż zbioru także 
„Triumphus Regis Angelorum") oraz z m odl itewnika 
„Najsłodsze Serce Jezusa" ks. Jana Chrząszcza (8, 12). 
Teksty kolęd latynoamerykańskich w przekładzie 
Jerzego Makselona. 

PROTOEWANGELIA JAKUBA 

Jeden z najstarszych utworów apokryficznych, pow
stały w drugiej połowie II, albo też na początku IlT 
wieku, najprawdopodobniej na terenie Egiptu lub Sy
rii. Jego autorem był najpewniej jude o chrześcijanin 
żyjący w diasporze, który sam przedstawia się jako 
brat Pański, Jakub - ,p ostać historyczna, pierwszy 
biskup Jerozolimy, wielki autorytet wczesnego chrze 
ścijaństwa. Utwór przedstawia nie uwzględnione w te
kstach kanonicznych dzieje Maryi (hiist orię jej cudow
nych narodzin, dzieciństwo w świątyni , zaślubiny z Jó
zefem i dalej, pcprzez Zwiastowanie aż p o wydarzenia 
w Betlejem i prześladowania Heroda) , wyprzedza więc 
w czasie akcję ewangeliczną; stąd nazwa prot o
e w a n g el i i. 

W spektaklu wykorzystano fragmenty: VIII, 2 - IX~ 
XI; XII, 2 - XVIII. 


