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wi ci Cyryl i Metody w kulturze muzycznej  

XIX i pierwszej po owy XX wieku  

w kontek cie oddzia ywania idei s owia skiej 

W roku 2013 przypad a 1150 rocznica rozpocz cia przez wi tych Cyryla  
i Metodego misji na ziemiach s owia skich. Jest to okazja do przedstawienia 
ma o w Polsce znanego zagadnienia wp ywu tzw. idei s owia skiej na kult obu 
wi tych oraz zwi zanej z nim twórczo ci muzycznej.  

W centrum rozmaitych pr dów i ruchów mieszcz cych si  pod nazw  idea 
s owia ska1 znajduje si  my l o pokrewie stwie i zjednoczeniu narodów s o-
wia skich. Idea s owia ska kojarzona jest jednak szczególnie z dwoma pr dami 
powsta ymi w XIX wieku: panslawizmem i s owianofilstwem. Z tego powodu  
w powszechnym mniemaniu zasi g tej ideologii ograniczany bywa najcz ciej 
do obszaru polityki i kultury. Jednak jej oddzia ywanie nie omin o tak e sfery 
kultu religijnego, czego dowodem jest wykorzystanie postaci Cyryla i Metode-
go, zwanych Aposto ami S owian, jako symboli jedno ci i braterstwa ludów 
s owia skich. Cho  Cyryl i Metody nie byli pierwszymi misjonarzami chrze ci-
ja skimi S owia szczyzny, to jednak oni szczególnie mocno wp yn li na kultur  
– nie tylko religijn  – narodów s owia skich. Rol  w. Cyryla i Metodego tak 
podsumowuje Jan Pawe  II w po wi conej im encyklice Slavorum Apostoli  
z 1985 roku:  

                                                 
1  Poj cie „powszechnej my li s owia skiej”, które mo na uzna  za równowa nik idei s owia -

skiej, pojawi o si  ju  w paryskich prelekcjach Adama Mickiewicza. Wyk ad inauguruj cy se-
ri  wyk adów w Collége de France w roku 1841/1842 zawiera nast puj ce zdania: „Wszystkie 
w ogóle kraje s owia skie s  teraz w uroczystym oczekiwaniu. Wszystkie oczekuj  idei po-
wszechnej, idei nowej”; „Zadaniem naszym b dzie wy o y  w miar  mo no ci t  ide , do któ-
rej d  narody s owia skie”; A. Mickiewicz: Literatura s owia ska. Wyk ady w Collége de 
France. Kurs drugi. 1841–1842, t um. Leon P oszewski, [w:] Adam Mickiewicz, Dzie a, t. 10. 
red. J. Krzy anowski i in., Warszawa 1955, s. 16, 18. 
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Wszystkie bowiem kultury narodów s owia skich zawdzi czaj  swój pocz tek lub w a-
sny rozwój dzie u Braci So u skich [od So unia, s owia skiej nazwy Salonik, sk d po-
chodzili – M.A.]. Oni […], tworz c w sposób oryginalny i genialny alfabet j zyka s o-
wia skiego, wnie li zasadniczy wk ad w kultur  i literatur  wszystkich narodów s owia -
skich. Przek ad za  Ksi g wi tych, dokonany nast pnie przez Cyryla i Metodego oraz 
ich uczniów, nada  moc i godno  kulturow  staro-cerkiewno-s owia skiemu j zykowi 
liturgicznemu, w historycznym rozwoju S owian obrz dku wschodniego j zyk ten ode-
gra  tak  rol , jak na Zachodzie acina2.  

Bior c wi c pod uwag  znaczenie obu wi tych dla kultury S owian, jest zupe -
nie zrozumia e, e stali si  oni patronami – i to w sensie nie tylko religijnym, ale 
i wieckim – ruchu s owianofilskiego. Nim jednak przejdziemy do sedna podj -
tego zagadnienia, trzeba przedstawi  dzia alno  Aposto ów S owian, a pó niej 
kult, jaki ich otacza , w sposób nieco bardziej szczegó owy.  

I.  Dziedzictwo cyrylo-metodejskie w krajach s owia skich 

Za pocz tek misji Cyryla i Metodego w ród S owian uznawany jest rok 863, 
kiedy to Bracia So u scy – na zaproszenie ksi cia Rastislava (Ro cis awa) – 
przybyli na tereny Pa stwa Wielkomorawskiego. W odró nieniu od dzia aj cych 
ju  tam misjonarzy niemieckich u ywali j zyka s owia skiego nie tylko przy 
g oszeniu nauki (kaza ), co by o spraw  oczywist , ale równie  przy sprawowa-
niu liturgii. Ich przekonanie o konieczno ci g oszenia Ewangelii w j zyku lu-
dów, do których zostali pos ani, wychodzi o te  naprzeciw pro bie ksi cia Ro-
cis awa. Wed ug redniowiecznego ywota Metodego ksi  wielkomorawski 

zwróci  si  do cesarza bizantyjskiego Micha a z nast puj cymi s owami:  

Przyszli do nas rozliczni nauczyciele z W och, Grecji i Niemiec, którzy nas ucz  rozma-
icie. A my, S owianie […] nie mamy [nikogo], kto by nas ku prawdzie skierowa  i zro-
zumiale pouczy 3.  

Cyryl i Metody dokonali t umaczenia na j zyk s owia ski (dialekt u ywany  
w Macedonii) Pisma wi tego i ksi g liturgicznych. W pó niejszym czasie j -
zyk ten nazywany by  staro-cerkiewno-s owia skim4.  

Do zapisania tekstów Cyryl wymy li  przystosowany do s owia skiego j -
zyka alfabet, zwany g agolic  (od staro-cerkiewno-s owia skiego wyrazu „g a-
gol” – s owo). Wbrew pozorom tzw. cyrylica, b d ca pó niej pismem krajów 
prawos awnych, nie jest pomys em Cyryla, lecz jednego z jego uczniów. Po-
wsta a ona ju  po mierci misjonarza, w Bu garii na prze omie IX i X wieku. Za 

                                                 
2  Jan Pawe  II, Slavorum Apostoli, [w:] Encykliki Ojca wi tego Jana Paw a II, t. 1, Kraków 

1996, s. 176–177. 
3 Cyt. za: tam e, s. 164.  
4  Pojawiaj ce si  w dalszej cz ci artyku u terminy: j zyk staro-cerkiewno-s owia ski, j zyk 

staros owia ski, j zyk cerkiewnos owia ski b d  stosowane zamiennie jako synonimy.  
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ycia Braci So u skich papie e kilkakrotnie udzielali aprobaty dla liturgii  
w j zyku s owia skim: Hadrian II w bulli Gloria in excelsis Deo (869) oraz Jan 
VIII bull  Industriae tuae (880).  

Gdy Metody umar  (885), chrze cijanie obrz dku s owia skiego zostali  
z Moraw wygnani przez nast pc  Ro cis awa – ksi cia wi tope ka. Uczniowie 
Cyryla i Metodego znale li azyl w Bu garii, sk d liturgia s owia ska – w rycie 
greckim – dosta a si  na reszt  Ba kanów i na Ru . Niewielkie ich grupy prze-
trwa y równie  w Czechach i chorwackiej Dalmacji. Tu z kolei j zyk staro- 
-cerkiewno-s owia ski w czony zosta  w ramy liturgii obrz dku aci skiego5. 
Tradycj  cyrylo-metodejsk  mo na wi c potraktowa  jako cznik mi dzy 
Wschodem a Zachodem, prawos awiem i katolicyzmem, a zarazem wspólny 
element kultury wi kszo ci narodów s owia skich6.  

II.  Kult Braci So u skich w XIX wieku i XX wieku 

Wiek XIX, zw aszcza jego pierwsza po owa, by  w krajach s owia skich 
okresem odrodzenia narodowego. Naczelnym zadaniem elit w takich krajach, 
jak Czechy, S owacja czy Chorwacja, sta o si  odbudowanie to samo ci naro-
dowej, os abionej brakiem w asnej pa stwowo ci (w pierwszych dziesi ciole-
ciach XIX wieku ze S owian posiadali j  jedynie Rosjanie) i zale no ci  – nie 
tylko polityczn , ale i kulturow , a nawet j zykow  – od dominuj cych nacji7. 
Ruchy patriotyczne odwo ywa y si  w tym celu do dawnych tradycji narodo-
wych. Do takich nale a a te  tradycja cyrylo-metodejska. To, e by a ona 
wspólna dla ró nych krajów zamieszka ych przez S owian, stanowi o jej dodat-
kowy walor. Tendencje panslawistyczne by y bowiem wyra nie obecne w ru-
chach patriotycznych, a poczucie przynale no ci do S owia szczyzny uznawano 
za wa ny element narodowej wiadomo ci. W ten sposób z przedmiotu kultu 
religijnego postacie Braci So u skich sta y si  nieledwie symbolami narodowy-

                                                 
5  Chorwaci byli jedynym narodem, który przed Soborem Watyka skim II posiada  przywilej 

sta ego odprawiania liturgii w j zyku innym ni  acina – nada  go papie  Innocenty IV niektó-
rym diecezjom chorwackim w po owie XIII wieku.  

6  O historii misji w. Cyryla i Metodego i ich dziedzictwa zob. np. Jerzy K oczowski, M odsza 
Europa, s. 40–47; Cyryl i Metody, aposto owie i nauczyciele S owian: studia i dokumenty, red. 
Jan Sergiusz Gajek, Leonard Górka, Lublin 1991 (2 cz ci); Tadeusz Manteuffel, Historia po-
wszechna. redniowiecze, Warszawa 1996, s. 124–127.  

7  Pisz c o zale no ci kulturowej mam na my li to, e wiadomo  narodowa w krajach s owia -
skich (z wyj tkiem Polski i Rosji) nie by a mocno ugruntowana. Zw aszcza Czechy pozostawa-
y w sferze oddzia ywania kultury niemieckiej (jeszcze Smetana pos ugiwa  si  lepiej j zykiem 

niemieckim ni  czeskim). By  mo e w a nie stosunkowo s abemu poczuciu to samo ci naro-
dowej zawdzi cza popularno  idea ponadnarodowej wspólnoty s owia skiej. Pod koniec 
XVIII wieku i w pierwszych dziesi cioleciach XIX wieku „unarodowienie” elit (lud pozosta-
wa  przy narodowych tradycjach i j zyku) nast powa o jednak bardzo szybko.  
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mi, a nawet ogólnos owia skimi. Okoliczno ci temu sprzyja y. To w a nie  
w II po owie stulecia przypad y milenijne jubileusze zwi zane ze wi tymi Cy-
rylem i Metodym: tysi c lat od rozpocz cia przez Braci So u skich misji na 
Wielkich Morawach (1863), 1000-lecie mierci w. Cyryla (1869) i w. Metode-
go (1885).  

W powi zaniu z odrodzeniem j zykowym i odnawianiem dawnych narodo-
wych tradycji nast pi  rozwój bada  naukowych nad j zykiem staro-cerkiewno- 
-s owia skim i tradycj  g agolick . Jednym z pierwszych uczonych zajmuj cych 
si  t  w a nie cz ci  dziedzictwa cyrylo-metodejskiego by  s ynny czeski filo-
log ks. Josef Dobrovský, inicjator czeskiej slawistyki. W ród jego prac o intere-
suj cej nas tematyce (nota bene napisanych w j zyku niemieckim i acinie) nale-
y wymieni  takie, jak: Glagolitica (Praga 1807), Cyrill a Method, der Slawen 

Apostel (Praga 1823), a nade wszystko rozpraw  Institutiones linguae slavicae 
dialecti veteris (Wiede  1822). Tak e inni czescy „budziciele” (tak nazywa si  
w historiografii czeskiej dzia aczy narodowych z pocz tków XIX wieku) wyka-
zywali zainteresowanie j zykiem staros owia skim. Václav Hanka jest autorem 
zwi z ej pracy Po átky posvátného jazyka slovanského (Praga 1846). Z kolei 
czo owy czeski s owianofil Jan Kollár w s ynnej rozprawie pt. O literackiej wza-
jemno ci mi dzy ró nymi szczepami i narzeczami narodu s owia skiego (1837) 
postulowa  studia nad zabytkami j zyka staros owia skiego8, mimo i  sam by  
duchownym protestanckim.  

W Chorwacji, gdzie – jak ju  wspomniano – obrz dek g agolicki pozostawa  
nadal ywy, j zykiem i pismem staros owia skim zajmowa  si  w II po owie 
XIX wieku i na pocz tku XX wieku Vatroslav Jagi , lingwista i paleograf. 
Oprócz edycji i opracowa  tekstów cerkiewnos owia skich po wi ci  on prac  
tak e samym Aposto om S owian (Tisu nica slovjenskih apostolah sv. Cirila  
i Metoda, Zagrzeb 1863). Badania naukowe nad j zykiem staro-cerkiewno- 
-s owia skim by y kontynuowane w XX wieku; wspó cze nie dziedzina ta sta-
nowi jedn  z g ównych ga zi slawistyki.  

 Tradycja cyrylo-metodejska by a w XIX wieku ywa w takich krajach kato-
lickich, jak Czechy (z ziemiami morawskimi), S owacja i Chorwacja, a tak e  
w prawie wszystkich krajach s owia skich wyznaj cych prawos awie. Wyst -
powa y ró nice regionalne: w Czechach i na S owacji wyra ny by  aspekt naro-
dowy kultu, za  w Chorwacji i krajach prawos awnych zwi zek z dziedzictwem 
Braci So u skich polega  g ównie na praktykowaniu liturgii w j zyku staro- 
-cerkiewno-s owia skim i piewu g agolickiego. Naj ci lej kult Cyryla i Meto-
dego zespoli  si  z pierwiastkami s owianofilskimi w krajach, które pretendowa-
y do miana kolebki dziedzictwa cyrylo-metodejskiego i spadkobierców tradycji 

wielkomorawskiej – a wi c w Czechach i na Morawach oraz na S owacji. Miej-

                                                 
8  Jan Kollár, O literackiej wzajemno ci mi dzy ró nymi szczepami i narzeczami narodu s owia -

skiego, [w:] tego , Wybór pism, oprac. Henryk Batowski, Wroc aw 1954, s. 103.  
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scem szczególnego kultu cyrylo-metodejskiego by y oczywi cie Morawy, gdzie 
Bracia So u scy rozpocz li swoj  misj  w ród S owian. Dzia aj cy tam ksi a 
katoliccy nie tylko propagowali kult Braci So u skich, ale tak e spe niali rol  
„budzicieli”9. Do najwybitniejszych postaci morawskiego ruchu cyrylia skiego 
w pocz tkowej fazie jego istnienia (lata 40. XIX wieku) nale a  ks. František 
Sušil (1804–1868), dzia aj cy w g ównych miastach Moraw – Brnie i O omu -
cu. Tak charakteryzuje jego dzia alno  Vladimír Gregor, czeski badacz kultury 
muzycznej XIX-wiecznych Moraw:  

W klasztorze [chodzi o klasztor augustianów w Brnie – M.A.] zrodzi  si  wokó  Sušila 
kult velehradzki, tj. s owia stwo innego typu ni  to, które przed, a zw aszcza w rewolu-
cyjnym roku [1848 – M.A.] propagowa a polityka Palackiego i S owia skich Lip. By o 
to tzw. s owia stwo cyrylometodejskie, bior ce nazw  od Braci So u skich Cyryla i Me-
todego i nawi zuj ce do tradycji Wielkich Moraw10.  

Autor ten zwraca uwag  na fakt, i  ta morawska odnoga s owianofilstwa by a 
tolerowana przez austriackie w adze w wi kszym stopniu ni  np. S owia skie 
Lipy11, maj ce charakter wiecki. Dzia o si  tak nawet pomimo tego, e ruch 
cyrylo-metodejski postulowa  czno  ze S owianami wschodnimi – a wi c  
w pewien sposób ci y  ku Rosji. W 1850 roku za o ono w Brnie towarzystwo 
Matica D dictví Cyrilometod jského (Macierz Dziedzictwa Cyrylometodejskie-
go), a jego przewodnicz cym zosta  w a nie František Sušil12.  

W zwi zku z cyrylo-metodejskimi rocznicami, które przypad y na II po ow  
XIX wieku, rozpropagowana zosta a szczególna rola Velehradu, który sta  si  
celem narodowych pielgrzymek nie tylko dla Czechów, ale i S owaków13. T  

                                                 
9  Rol  duchowie stwa czeskiego na Morawach, w szczególno ci w emancypacji od wp ywów 

niemieckich, doskonale scharakteryzowa  polski pisarz i dziennikarz Kazimierz Ostaszewski- 
-Bara ski w szkicach Z morawskiej ziemi (Lwów 1908, s. 128): „W Czechach od pierwszej 
chwili sta a si  Praga ogniskiem ruchu narodowego; jej narodowa, literacka, dziennikarska  
i kulturalna praca zasila a kraj ca y. Na Morawach natomiast oba g ówne miasta, Berno [Brno] 
i O omuniec by y niemieckie – i to historycznie niemieckie – pozostawa  tylko lud, który te  
nie zawiód . Jedyn  ostoj  j zyka, a co za tym idzie i narodowo ci, by  Ko ció  katolicki. Du-
chowni morawscy pierwsi zrozumieli i spe nili swe narodowe zadanie, staj c w szeregu najgor-
liwszych budzicieli ludu i najenergiczniejszych opiekunów ojczystej mowy. O tej zas udze nie 
zapomnia  lud morawski i po dzi  dzie  otacza swe duchowie stwo czci , na jak  ono w zupe -
no ci zas uguje. W tej te  wyt aj cej, patriotycznej i pe nej po wi cenia pracy duchowie stwa 
tkwi pot ga «klerykalizmu» ludu czeskiego, tak nienawistna post powcom z Królestwa Cze-
skiego”.  

10  Vladimír Gregor, Obrozenská hudba na Morav  a ve Slezsku, Praha 1983, s. 34.  
11  Czeskie organizacje patriotyczne propaguj ce tak e ide  zjednoczenia S owian.  
12 Vladimír Gregor, Obrozenská…, s. 34.  
13  Cytowany ju  Kazimierz Ostaszewski-Bara ski tak opisywa  znaczenie Velehradu dla obu 

narodów: „Jak nam Cz stochowa, tak im Velehrad jest ark , unosz c  si  nad wodami potopu 
bezprawia. Jest on skarbcem narodowej my li w ca em tego s owa znaczeniu, z niego te  wy-
sz a my l odrodzenia. Lud s owacki dowiaduje si  tu nie tylko o tym, kto byli owi aposto owie 
S owia szczyzny, ale te  o ich ci kiej walce z germanizmem i opowiadaniem tem si  roz-
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po o on  w po udniowo-wschodniej cz ci Moraw miejscowo  uto samiono  
z Veligradem, g ównym o rodkiem Pa stwa Wielkomorawskiego (aczkolwiek 
bez niezbitych dowodów historycznych), który by  zarazem siedzib  biskupi  
w. Metodego i miejscem jego pochówku. W sanktuarium na Velehradzie od-

bywa y si  nie tylko wielkie milenijne uroczysto ci roku 1863, 1869 i 1885, ale 
tak e coroczne obchody wi ta Braci So u skich. Symboliczn  rol  Velehradu 
dla to samo ci narodowej Czechów i ruchu s owia skiego utrwala o czeskie 
pi miennictwo II po owy XIX wieku. W szczególno ci trzeba wspomnie  o oko-
liczno ciowych utworach literackich zwi zanych z kolejnymi milenijnymi ob-
chodami. Znów znacz ca rola przypad a w tym wzgl dzie duchowie stwu mo-
rawskiemu. yj cy w latach 1826–1892 ks. Jan Nepomuk Soukop jest autorem 
krótkiej broszury dla pielgrzymuj cych na Velehrad wiernych, zatytu owanej 
Kytice velehradská (Wi zanka velehradzka). Ksi eczka ta zawiera wyja nienie 
religijnego i patriotycznego sensu uroczysto ci oraz misji Braci So u skich. 
Soukop widzia  jej znaczenie nie tylko dla zbudowania to samo ci chrze cija -
skiej, ale ocalenia s owia skiej to samo ci Czechów. Pisa :  

Tak wi c nie tylko to, i  jeste my chrze cijanami, ale w ogóle, e dot d jeszcze jeste my 
S owianami – oto nie miertelna zas uga wi tych Cyryla i Metodego14.  

Rok wcze niej zosta  wydany zbiór jego poezji pt. Velehradky15. Niektóre  
z wierszy Soukopa zosta y umuzycznione (o tym w dalszych fragmentach arty-
ku u). Echem jubileuszu roku 1863 jest tak e Cyril a Metod j, slavnostní album, 
wydany w 1864 roku w Pradze. Pozycja ta zawiera g ównie wiersze, w których 
postacie Cyryla i Metodego oraz Velehrad zosta y pokazane w kontek cie hase  
s owia skiej „wzajemno ci”. Inspiracj  dla twórczo ci poetyckiej okaza y si  
równie  kolejne rocznicowe uroczysto ci, w tym obchody tysi clecia mierci 
w. Metodego (1885). Zbiór poezji ks. Vladimíra Š astnego (1841–1910) pt. 

Hlasy i ohlasy (G osy i echa, 1892) rozpoczyna si  rozdzia em Z Velehradu, 
który sk ada si  w a nie z wierszy odnosz cych si  do wspomnianej rocznicy. 
Odniesienia do motywów znanych z wcze niejszych pism s owianofilskich (np. 
z Kollára) jasne s  zw aszcza w wierszu V nec Slávý, gdzie „matka S awia” 
wzywa swoje dzieci, aby uda y na Velehrad uwi  wieniec z kwiatów, wieniec 
przeplatany li mi lipy16.  

                                                 
grzewa i krzepi. […] Je eli lud s owacki po w gierskiej stronie tak dzielnie si  trzyma mimo  
o pomst  do nieba wo aj cego ucisku Madjarów, to jest to w znacznej mierze zas uga Velehra-
du i jego patriotycznego duchowie stwa” (Z morawskiej…, s. 197). 

14 „Ano netoliko, že jsme k est’ané, nýbrž v bec, že posud jsme Slované – to  nesmrtlná zásluha 
ss. Cyrilla a Method je” (Jan Nepomuk Soukop, Kytice velehradská, Brno 1863). 

15  Dok adny tytu : Velehradky. Kytice z Moravy k tisíciletému jubileu Cyrillo-Method jskému 
(Praha 1862).  

16  Symbolik  lipy jako drzewa oznaczaj cego S owia szczyzn  wprowadzi  Kollár w poemacie 
„Córa S awy”. 
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Na prze omie XIX i XX wieku w zwi zku ze spadkiem popularno ci ideolo-
gii s owia skiej i wiary w mo liwo  realizacji jej politycznych celów nast po-
wa o te  stopniowe os abianie akcentów s owianofilskich w kulcie Cyryla i Me-
todego. Nacisk z tre ci narodowo-patriotycznych przesuwa  si  w stron  czysto 
religijnych, czy nawet ekumenicznych. Przyk adem s  dzia ania i instytucje za-
inicjowane przez ks. Antonína Cyrila Stojana (1853–1923), w latach 1921–1923 
arcybiskupa o omunieckiego i metropolit  morawskiego. W 1891 roku za o y  
on Apostolat wi tych Cyryla i Metodego, a w 1907 roku sta  si  jednym z organi-
zatorów kongresu teologicznego na Velehradzie. Intencj  ks. Stojana by o to, aby:  

w Velehradzie stworzy  s owia skie centrum naukowe, które mia oby przygotowa  dok-
trynalny pomost mi dzy s owia skim Wschodem prawos awnym i aci skim s owia -
skim Zachodem17.  

Do 1936 roku odby o si  sze  kolejnych mi dzynarodowych kongresów veleh-
radzkich. Znacz c  rol  odgrywali na nich nie tylko duchowni katoliccy z kra-
jów s owia skich, np. metropolita lwowski obrz dku greckiego Andrzej Szep-
tycki, s owe ski teolog Fran Grivec, przysz y prymas Polski August Hlond, ale 
tak e przedstawiciele Ko cio a prawos awnego. Uczestniczyli w nich tak e na-
ukowcy (spo ród Polaków m.in. slawista Marian Zdziechowski)18.  

Charakteryzuj c kult wi tych Cyryla i Metodego, trzeba jeszcze doda , e 
rola, jak  odgrywa  on w krajach s owia skich, by a doceniana przez Stolic  
Apostolsk . W zwi zku z tysi czn  rocznic  mierci w. Cyryla w 1863 roku 
papie  Pius IX ustanowi  dla katolickich krajów s owia skich 5 lipca jako 
wspomnienie liturgiczne Braci So u skich. Upami tnienie misji Cyryla i Meto-
dego stanowi encyklika Leona XIII pt. Grande munus (1880). W dokumencie 
tym obchód uroczysto ci w. Cyryla i Metodego zosta  rozszerzony z krajów 
s owia skich na wszystkie kraje katolickie19. Z akceptacj  papie y spotyka a si  
tak e ch  przywrócenia do u ytku liturgicznego j zyka cerkiewnos owia skie-
go tam, gdzie by o to uzasadnione dawn  tradycj . Mia o to miejsce ju  po  
I wojnie wiatowej. Na pro b  episkopatu Czech i S owacji papie  Benedykt XV 
zezwoli  bowiem w 1920 roku na wykorzystywanie w liturgii j zyka staro- 
-cerkiewno-s owia skiego w diecezjach na terenie Czechos owacji. Nie dotyczy-
o to wszystkich nabo e stw, ale tylko odbywaj cych si  w wyznaczone dni  

i odnosz cych si  do patronów ziem czeskich i s owackich ( wi ci Cyryl i Me-
tody, w. Wac aw, w. Ludmi a, w. Prokop, w. Jan Nepomucen) oraz wy cz-

                                                 
17  Leonard Górka SVD, Velehrad, symbol pojednania. W setn  rocznic  inicjacji kongresów 

welehradzkich, „Roczniki Teologiczne” 2006–2007, t. 53–54, z. 7, s. 77.  
18  Zob. tam e, s. 77, 78; Czes aw G ombik, Velehrad – zapomniane centrum s owia skich spotka  

ekumenicznych, „ . Pismo Filozofów Krajów S owia skich”, 1/2001, s. 28.  
19  Obecnie 5 lipca jest obchodzony jako uroczysto  w. Cyryla i Metodego jedynie w Czechach, 

Morawach i na S owacji; w pozosta ych krajach katolickich czci si  Braci So u skich 14 lutego 
(dzie  mierci Cyryla). W krajach prawos awnych jest to 24 kwietnia, uznawany za dzie  przy-
bycia braci na Wielkie Morawy.  
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nie w wybranych miejscach (Velehrad, Emauzský klášter w Pradze, Sázava, 
kaplica w. Wac awa w praskiej katedrze w. Wita)20.  

III. Kult wi tych Cyryla i Metodego w kulturze muzycznej  

XIX i XX wieku  

1) Tradycja cyrylo-metodejska w opracowaniach naukowych XIX  

i I po . XX wieku 

Dokonania Cyryla i Metodego wspominane by y najcz ciej w rozwa aniach 
dotycz cych genezy muzyki s owia skiej, a zw aszcza jej podstaw skalowych. 
S owacki kompozytor i teoretyk Jan Levoslav Bella w rozprawie pt. Myšlienky  
o vývine národnej hudby a slovenského spevu (My li o rozwoju narodowej mu-
zyki i s owackiego piewu)21 z 1873 roku przypisuje Cyrylowi i Metodemu za-
s ug  zaszczepienia na S owia szczy nie podstaw greckiej muzyki:  

Z pierwszym chrze cija skim wykszta ceniem przynie li s owia scy aposto owie rów-
nie  muzyczny system22. 

Z ich dzia alno ci  powi za  pocz tki muzyki s owia skiej tak e Karel Kon-
rad, ksi dz katolicki i pedagog, wybitny badacz dawnej czeskiej, a tak e polskiej 
muzyki ko cielnej. W roku 1881 ukaza a si  jego praca zatytu owana D jiny 
posvátneho zp vu staro eského, która promuje tez , i  w muzyce tej zachowa y 
si  elementy greckiej liturgii aposto ów s owia skich („zbytky ecké liturgie 
apoštol  slovanských”), a mianowicie skale i melodie, a w warstwie s ownej – 
refren „Kyrie eleison”, wyst puj cy w zabytkach muzyki czeskiej (konkretnie  
w pie ni Hospodine pomiluj ny, uwa anej przez Konrada za dzie o w. Wojcie-
cha) w formie j zykowej „Krleš”23. W nieco wcze niejszej pracy nazwa  Konrad 
ów „Krleš” „s owia skim «Kyrie eleison»”24, zwracaj c uwag  na to, e refren 
ten wyst puje równie  w przypisywanej wówczas w. Wojciechowi polskiej 
Bogurodzicy. Szerzej wypowiedzia  si  Konrad na temat genetycznej to samo ci 
muzyki czeskiej i polskiej w pracy Posvatná pise  polská s obzvláštnim z etelem 
k posvatné pisni eské, przyjmuj c, e piew polski rozwija  si  tymi samymi 
drogami, co czeski, gdy  oba pojawi y si  w tych krajach równocze nie z przy-
j ciem chrztu z r k aposto ów s owia skich (podtrzymywano jeszcze wówczas 

                                                 
20  Przedruk i t umaczenie edyktu ukaza o si  w czeskim czasopi mie muzycznym „Cyril” 1920, 

R. XLVI, nr 5–6, s. 49, 50.  
21  Ján Levoslav Bella, Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu, [w:] Letopis 

Matice slovenskej X, zv. II 1873.  
22  „S prvým krest’anským vzdelaním doniesli slovanskí apoštoli i hudobný systém” (Ján Levoslav 

Bella, Myšlienky o vývine…, s. 24). 
23  Karel Konrad, D jiny posvátneho zp vu staro eského, V Praze, 1881, s. 27. 
24  Ten e, N co o „Písni svatého Vojt cha”, „Cyrill” 1880, nr 11, s. 82. 
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w Czechach historycznie niepotwierdzone przypuszczenie historyka Pavla Jose-
fa Šafaríka o przyj ciu przez polskiego w adc  Mieszka I chrztu z r k wys anni-
ka w. Cyryla i Metodego25). W czasach pó niejszych pie  polska i czeska 
rozwija y si , zdaniem uczonego, nadal bli niaczo, jako „latoro le wyrastaj ce  
z jednego szczepu, który […] zasadzili wi ci aposto owie s owia scy, Cyryl  
i Metody” („jako dv  ratolesti na jednom úrodném št pu, jejž do žírných krajin 
naších a jejich zasadili svatí apoštolov  slovanští, Cyrill a Method j”)26. 

Na pocz tku XX wieku zacz y rozwija  si  badania nad staros owia skimi 
piewami liturgicznymi. Ich prekursorem by  czeski ksi dz Josef Vajs (1865–

1959), slawista, wyk adowca j zyka staro-cerkiewno-s owia skiego na Uniwer-
sytecie Karola w Pradze. Zajmowa  si  zarówno rodzim  czesk  tradycj  staro-
s owia sk , jak i zabytkami g agolickimi w Chorwacji. W zwi zku z wy ej 
wspomnianym privilegium Benedykta XV w czasopi mie „Cyril” drukowano  
w 1920 i 1921 roku transliteracje starocerkiewnych tekstów liturgicznych z jego 
komentarzem27. Znalaz y si  tam tak e cz ci sta e mszy g agolickiej. Vajs na 
stronach „Cyrila” zach ca  kompozytorów czeskich do komponowania utworów 
liturgicznych do tekstów g agolickich. Rezultatem tych apeli by o kilka g ago-
lickich cykli mszalnych, w tym s ynna Msza g agolicka Leoša Janá ka. 

Równie  w Chorwacji na pocz tku XX wieku i w jego pierwszych dziesi -
cioleciach powsta a bogata literatura dotycz ca piewu g agolickiego. Litur-
giczn  muzyk  do tekstów starocerkiewnych bada  m.in. muzykolog i kompozy-
tor Božidar Širola (1889–1956). Jest on autorem dziewi ciu artyku ów o tej te-
matyce28. Warto wspomnie  szczególnie o artykule Tisu ljetna baština Svete 
Bra e u Hrvata akavaca (Tysi cletnie dziedzictwo wi tych Braci u Chorwa-
tów czakawskich), który zosta  opublikowany w wydanej z okazji tysi clecia 
Królestwa Chorwacji „wszechs owia skiej antologii”29.  

2)  Pisma i instytucje muzyczne propaguj ce tradycj  cyrylometodejsk  

Jednym z najbardziej aktywnych propagatorów dziedzictwa cyrylo-meto- 
dejskiego w Czechach by  ks. Ferdinand Lehner (1837–1914). By  on za o ycie-

                                                 
25  „Na ostatek zapiera  si  nie mo na, e by o w Polsce starodawne podanie o pierwotno ci ob-

rz du s owia skiego przed aci skim” – pisa  Šafarík. Wed ug tego podania, „Mieczys aw I 
przyj  chrzest w Gnie nie w roku 965 z r k czeskiego ksi dza Bohowida” (Pawe  Józef Szafa-
rzyk, Staro ytno ci s owia skie, Pozna  2003, s. 464). W opinii wspó czesnych historyków ze-
tkni cie si  Polaków z kultem wschodnim mog o nast pi  na terenach zamieszka ych przez 
Wi lan, s siadów Czech, oczywi cie du o wcze niej. 

26  Cyt. z przedmowy Konrada za: Vestnik, „Cyrill” 1885, nr 10, s. 79. 
27  Dr. J. Vajs, Mše ku cti svatých Patronú jazykem staroslovanským, „Cyril” 1921, R. XLVII,  

nr 1, s. 7 i nn.  
28  Najwcze niejszym jest artyku  Staroslavenski koral („Hrvatsko Kolo” 1927, vol. 8, s. 354–

366), najpó niejszym Crkvena glazba u Hrvatskoj („Croatia Sacra” 1943, vol. 11–12, nr 20–21, 
s. 333–336).  

29  Sveslavenski zbornik. Spomenica o tisu ugodisnjici hrvatskoga Kraljevstva, Zagreb 1930, s. 340–343. 
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lem wspomnianego ju  czasopisma muzycznego „Cyrill”30 oraz czasopisma 
„Method”, po wi conego sztuce sakralnej. Pismo „Cyril” istnieje do dzi , pro-
mowane w nim by y postulaty ruchu cecylia skiego, w Czechach okre lanego 
jako „cyrylizm” („cyrilismus”). W tym samym roku Lehner za o y  towarzystwo 
muzyki ko cielnej Jednotá Cyrillska (Towarzystwo Cyrylyjskie), zwi zane  
z Akademi  Chrze cija sk  w Pradze. Statut stowarzyszenia Jednotá Cyrillska 
przewidywa  tworzenie filii diecezjalnych i parafialnych na terenie ca ych Au-
stro-W gier31 (w praktyce poza Czechami i Morawami akcja redaktorów obj a 
tylko Chorwacj  i S oweni ). Zarówno pismo, jak i towarzystwo, propagowa o 
muzyk  religijn  ze szczególnym uwzgl dnieniem rodzimej tradycji twórczo ci 
sakralnej. Reklamowa o wydawnictwa z zakresu czeskiej twórczo ci mszalnej, 
m.in. polecano wydan  w O omu cu Msz  ku czci w. Cyryla i Metodego autor-
stwa Vojt cha íchovskiego. Anonsowano te  ukazanie si  w oficynie Urbanka 
Krótkiej mszy czeskiej Jana Zelinki (opartej na materiale starych czeskich pie ni 
ko cielnych z tzw. Kancjona u wi toja skiego) i Mszy ku czci w. Metodego 
Josefa Foerstera (wydawc  by  sam Lehner). Na amach „Cyrilla” popierano te  
ruch na rzecz odrodzenia tradycji liturgii s owia skiej, czego dowodzi wy ej 
wspomniane t umaczenie tekstów g agolickich i komentarze ks. Josefa Vajsa. 

W Chorwacji temat muzyki zwi zanej z tradycj  g agolick  i cyrylo-meto- 
dejsk  prezentowany by  w dwóch czasopismach wydawanych w Zagrzebiu. 
Pierwszym by  wychodz cy w latach 1933–1940 miesi cznik „ irilometodski 
vjesnik” (z podtytu em „smotra za staroslavensku glazbu” – „przegl d muzyki 
staros owia skiej”), zwi zany z utworzonym w 1931 roku zagrzebskim chórem 
Cyryla i Metodego ( irilo-Metodov kor). Drugim by a „Sveta Cecilija”, najstar-
sze muzyczne czasopismo chorwackie, powsta e jeszcze w XIX wieku (pierwszy 
rocznik ukaza  si  1877 roku). W pi mie tym zajmowano si  jednak muzyk  
ko cieln  w szerszym znaczeniu, nie tylko t  zwi zan  z liturgi  staros owia sk .  

3)  Uroczysto ci ku czci Cyryla i Metodego 

Masowy charakter kult Cyryla i Metodego przybra  w Czechach i na Mora-
wach. Wyra nie dzieli  si  tam na dwie odmiany. Oprócz odmiany religijnej, 
zwi zanej z duchowym pos annictwem Cyryla i Metodego, wyst powa  te  
swego rodzaju kult „ wiecki”, skupiony na symbolice patriotycznej i s owiano-
filskiej, cz cej si  z postaciami Aposto ów S owian. Jaskrawo podzia  ten za-
znaczy  si  podczas celebrowania kolejnych milenijnych rocznic.  

Po raz pierwszy rozbicie na cz  religijn  i wieck  – narodow  wyst pi o 
ju  podczas obchodów jubileuszowego roku 1863. Centralne ogólnonarodowe 
uroczysto ci mia y miejsce w Brnie pod koniec sierpnia 1863 roku. W maju 

                                                 
30  Wydawane od 1874 do 1878 r. jako „Cecilie”; od 1879 do 1918 r. jako „Cyrill”, od 1919 r. jako 

„Cyril”. 
31  Zob. Ustava Obecné Jednoty Cyrillskej, „Cyrill” 1879, nr 1, s. 20–21.  
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1863 roku w czasopi mie muzycznym „Dalibor” zosta y podane wst pne ustale-
nia komitetu zajmuj cego si  organizacj  uroczysto ci: sprowadza y si  one do 
tego, e na Velehradzie odby  si  mia y wy cznie uroczysto ci religijne. Ide , 
która przy wieca a komitetowi (w którego sk ad wchodzili tak e duchowni), 
by o uczynienie z tysi clecia przybycia braci so u skich wydarzenia o charakte-
rze nie tylko ko cielnym (cho  w programie uwzgl dniono oczywi cie uroczyst  
msz  wi t , która mia a otworzy  obchody), lecz przede wszystkim narodo-
wym. W „Daliborze” tak relacjonowano decyzje komitetu: 

Niemal jednog o nie uchwalili to, aby g ówna uroczysto , o której jest mowa, odbywa a 
si  w sposób szczególny i oddzielny od czysto ko cielnej uroczysto ci w miesi cu lipcu, 
czyli po pielgrzymce, a mianowicie pod koniec sierpnia, poniewa  przyj cie chrze cija -
stwa przez naszych przodków nie mia o wp ywu tylko na religijn  stron  naszego naro-
du, lecz na ca y jego duchowy rozwój i na kultur  narodow  w ogóle, gdy  religia jest  
u cywilizowanych narodów korzeniem wszelkiej ludzkiej nauki i sztuki32. 

Na pocz tku sierpnia w „Daliborze” podano ju  ostateczne ustalenia doty-
cz ce terminu i programu (w tym muzycznego). Szczególnie interesuj ca jest 
odezwa komitetu, datowana na 22 czerwca, skierowana nie tylko do rodowitych 
Morawian oraz Czechów, ale i innych „s owia skich wspó braci”:  

Wdzi czny nasz s owia ski naród z pewno ci  uczci w dostojny sposób ten wielce pa-
mi tny dzie  i rok, po wi cony pami ci swych dobrodziejów i g osicieli wiary i nauki, 
po wi cony te  pami tce niegdysiejszej naszej s awy i na nowo rozkwitaj cej przysz o-
ci. Dlatego te  wzywamy Was, s owia scy wspó bracia w szerokich krainach Slawii y-

j cy, g ównie wszak e Was, najbli si nasi s siedzi w Czechach, l sku i S owacji, aby-
cie w wielkiej liczbie do g ównego miasta si  dostawszy, Velehrad i znaczenie chrztu 

naszych przodków pod wzgl dem nie tylko ko cielnym, lecz i narodowym w sercu maj -
cy, pokazali wiatu, i  umiemy rozwa y  i uczci  wielkie i s awetne chwile naszych 
dziejów33.  

Sierpniowe obchody w Brnie (25 i 26 sierpnia) zosta y u wietnione przez 
wyst py zespo ów piewaczych z ró nych zak tków Czech, co mia o uwydatni  
ogólnonarodowy charakter uroczysto ci. Muzyce i piewowi przypad a przy tym 

                                                 
32 „Jednohlasn  tém  usnesli se na tom, aby p edn  slavnost, o které jest e , se odbývala zvlášt’ 

a odd len  od slavnosti v m síci ervenci ist  cirkevní, ili od pouti, a to ku konci m síce 
srpna, pon vadž p íjetí k est’anství od našich p edk  nem lo vliv na stránku pouze 
náboženskou u národa našeho, nýbrž na veškeré jeho duševní vyvinutí a na vzd lanost národní 
v bec, ano náboženství u národ  vzd laných ko enem jest všeho v dení a um ní lidského” 
(„Dalibor” 1863, R VI, nr 13, s. 104).  

33 „Vd ný náš slovanský zajisté oslavi sp sobem d stojným den a jím rok tento velepamátný, 
zasv cený památce dobrodinc  svých hlasatel  víry a v dy, zasv cený též památce n kdejší 
slávy naší a op t zkvítající budoucnosti. Procež voláme Vás, spolubrat i slovanští v šírých 
vlastech Slávie žijící hlavn  však Vás, nejbližší naše sousedy v echách, Slezsku a Slovensku, 
abyste v hojném po tu k nám do hlavního m sta se dostavivše, Velehrad a d ležitost pok est ní 
našich p edk  v ohledu nejen církevním, í nýbrž i v národním v bec v srdci maj íce, dokázali 
sv tu, že uvážiti a oslaviti umíme veliké a slavné doby svých d jin” (Národní p vecká slavnost 
v Brn , „Dalibor” 1863, R. VI, nr 22, s. 169).  
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rola znacznie wykraczaj ca poza zwyk  funkcj  upi kszenia uroczysto ci. In-
tencj  komitetu organizacyjnego by o to, aby patriotyczna muzyka i obecno  
chórów z ca ych Czech stanowi a widoczny znak jedno ci narodu. Podkre leniu 
charakteru uroczysto ci s u y  te  specjalnie u o ony repertuar muzyczny.  
W programie koncertu, który odby  si  pierwszego dnia uroczysto ci, umiesz-
czono kompozycje wi ce si  ci le z dziedzictwem cyrolo-metodejskim (kan-
tata Cyril a Method j Pavla K ížkovskiego) lub z religijnymi czeskimi tradycja-
mi (np. chora  husycki Kdož jste boží bojovníci). W drugim dniu dominowa  ju  
wy cznie repertuar patriotyczny. Na pocz tek i koniec wykonane zosta y dwie 
pie ni okre laj ce kszta tuj c  si  w XIX wieku to samo  narodu czeskiego: 
Kde domov m j, zaczynaj c  wówczas funkcjonowa  w roli narodowego hym-
nu, oraz pie  Hej Slované. W relacji z „Dalibora” odbija si  nie tylko nastrój 
patriotycznej uroczysto ci, ale tak e charakterystyczne dla ówczesnej sytuacji 
politycznej na Morawach animozje czesko-niemieckie. W ten sposób upami t-
nienie tysi cznej rocznicy przybycia na ziemie morawskie ust pi o miejsca ma-
nifestacji narodowej jedno ci:  

Wsz dzie nasta  naj ywszy ruch. Hej Slované i narodowe pie ni przep oszy y wszystko 
inne. Z tysi cy garde  bez ró nicy stanu, p ci i wieku rozbrzmiewa y teraz te pie ni, a je-
li jeszcze po po udniu zdawa o si , e w Pisarkach jest równie  wielu Niemców lub po-

niemczonych Czechów, to teraz znikn li oni ca kowicie34.  

Kolejne rocznice cyrylo-metodejskie (1869, 1885) przebiega y wed ug po-
dobnego schematu. W Velehradzie odbywa a si  religijna cz  uroczysto ci, 
inne za  o rodki czci y pami  Cyryla i Metodego manifestuj c uczucia naro-
dowe. Manifestacje takie odbywa y si  w mniejszych i wi kszych miejscowo-
ciach ca ego kraju. Program lokalnych zgromadze  (w Czechach zwanych tabo-

rami) zawiera  zazwyczaj przemowy patriotyczne i piew narodowych pie ni35. 

4) Twórczo  muzyczna zwi zana z kultem Braci So u skich 

Twórczo  t  mo na podzieli  na kilka grup, niekiedy zachodz cych na sie-
bie, wed ug ró nych kryteriów. Najwa niejszym kryterium jest oczywi cie 
zwi zek poszczególnych utworów z ró nymi aspektami dziedzictwa cyrylo- 
-metodejskiego. Mo na tu wyodr bni  kompozycje odnosz ce si  bezpo rednio 
do postaci Braci So u skich oraz te, które po rednio wi  si  z nimi. Pierwsza 
grupa zawiera ró ne pod wzgl dem gatunkowym dzie a, od wielkich form orato-
ryjno-kantatowych, poprzez msze ku czci obu wi tych, ma e utwory chóralne  
i wreszcie pie ni, najcz ciej ko cielne. W ród tych ostatnich nale y wyodr bni  

                                                 
34  „Všude nastal nej ilejší ruch. a národní písn  zaplašily vše jiné. Z tisícerých hrdel bez rozdílu 

stavu, pohlaví a stá í zaznívaly nyní písn  tyto a zdálo-li se odpoledne ješt , že také mnoho 
N mc  neb pon m ilc  v Pisárkách jest, zmizeli nyní skoro úpln ” (Národní p vecká slavnost 
v Brn  na oslavu tisícileté památky Cyrillo-Method jské, „Dalibor” 1863, R. VI, nr 25, s. 196).  

35  Zob. np. notatk  prasow  Tábor lidu ve Slezsku („Moravská Orlice” 5 VII 1885, s. 2).  
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utwory do tekstów w j zyku staro-cerkiewno-s owia skim (g ównie msze g ago-
lickie) lub zwi zane z inn  cz ci  tradycji cyrylo-metodejskiej, a tak e kompo-
zycje nie wi ce si  z t  tradycj , ale wykorzystywane dla celów kultu w. Cy-
ryla i Metodego (np. przeznaczone na wielkie uroczysto ci ku ich czci). 

Najliczniejsza grupa utworów powsta a z intencj  upami tniania rocznic 
zwi zanych z obu wi tymi. Pierwsza fala utworów pojawia si  wi c oko o roku 
1863, kiedy to przypad o tysi clecie misji Braci So u skich na Wielkich Mora-
wach. Autorem popularnych utworów po wi conych tematyce cyrylo-metodej- 
skiej by  wybitny kompozytor z Moraw ks. Pavel K ížkovský (1820–1885), 
ucze  wspomnianego wcze niej ks. Františka Sušila. K ížkovský wst pi  w 1850 
roku do za o onej przez niego Macierzy Dziedzictwa Cyrylo-metodejskiego.  
Z tego okresu pochodzi Chvalozp v ( piew pochwalny) ku czci wi tych Cyryla 
i Metodego. W 1861 roku powsta a ostateczna wersja tego utworu, odt d okre-
lanego jako kantata Sv. Cyril a Method j. Dzie o zosta o wykonane podczas 

wy ej opisanych uroczysto ci w Brnie w 1863 roku (przez ogromny kilkuset-
osobowy chór), gdzie spotka o si  z entuzjazmem publiczno ci. Jest to najbar-
dziej znana kompozycja K ížkovskiego. Utwór, przeznaczony na fortepian i chór 
m ski, zosta  napisany do wiersza ksi dza Františka Sušila pt. P íchod sv. Cyrila 
a Metod je na Moravu. Równie  muzyczne motto, umieszczone przed kompo-
zycj  K ížkovskiego, zosta o wzi te z dzie a Sušila. Jest to melodia ludowej 
pie ni morawskiej Už sme všecko zorali, zapisanej w jego zbiorze Moravské 
národní písn  s nap vy do textu v adenými (Brno 1860). Pochodzenie cytowanej 
melodii z regionu S owacko, a dok adniej z okolic Rožnova i Hodonína, jest 
znamienne, gdy  s  to miejscowo ci po o one niedaleko g ównego o rodka kul-
tu Aposto ów S owian – Velehradu. Mo na przypuszcza , e o wyborze tej me-
lodii przez K ížkovskiego zadecydowa y nie tylko czysto muzyczne walory mo-
rawskiej melodii i miejsce jej pochodzenia, ale równie  rozpoczynaj ce j  s owa 
„Ju  wszystko zorali my”, nawi zuj ce do biblijnego motywu orki, siewu, niw 
– misyjna dzia alno  Cyryla i Metodego mia a taki w a nie charakter. Oprócz 
tytu owych postaci zbiorowym bohaterem poematu Sušila P íchod sv. Cyrila  
a Metod je na Moravu s  S owianie. Tekst mówi o braciach so u skich jako  
o „dwóch gwiazdach ze wschodu”. Misja ich ukazana jest w poetyckich obra-
zach o genezie biblijnej: przed niesion  przez Cyryla i Metodego wiat o ci  
pierzcha ciemno , panuj ca dot d w pogr onym we nie kraju. W dalszych 
fragmentach wiersza pojawiaj  si  inne biblijne symbole: t cza, b d ca znakiem 
przymierza Boga z ludzko ci , i boski pokarm – manna. 

W kantacie Sv. Cyril a Method j skupiaj  si  wszystkie g ówne cechy twór-
czo ci czeskiego kompozytora. Pod wzgl dem muzycznym jest ona utworem 
typowym dla stylu kompozytorskiego Pavla K ížkovskiego: pokazuje jego pre-
dylekcj  do kompozycji chóralnych, inspiracj  melodiami ludowymi, a zarazem 
solidne oparcie warsztatowe w klasycznych wzorach muzyki oratoryjno-kanta- 
towej. Kantata K ížkovskiego sk ada si  z kilku ogniw nast puj cych po sobie 
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attacca. Elementem spajaj cym ca o  kompozycji, niepodzielonej na poszcze-
gólne „numery” muzyczne, jest wysnucie g ównych my li muzycznych z po-
szczególnych motywów wspomnianej pie ni morawskiej.  

Utwór zwi zany z tysi czn  rocznic  przybycia na teren Wielkich Moraw 
napisa  równie  Jan Ladislav Bella – katolicki ksi dz ze S owacji. Jest to Sta- 
roslovenský Ot e náš (Staros owackie Ojcze nasz) op. 3 na czterog osowy chór 
m ski a cappella. Podtytu  mówi, i  dzie o skomponowane zosta o „na pami tk  
tysi clecia chrztu S owaków przez wi tych Cyryla i Metodego” („Na tisícro nu 
pamiatku krest’anenia Slovákov kroz S. Cyrilla a Methoda”). Kompozytor si -
gn  po s owa Modlitwy Pa skiej w j zyku staro-cerkiewno-s owia skim,  
w partyturze tekst zapisano jednak alfabetem aci skim. Pod wzgl dem muzycz-
nym z liturgii wschodnios owia skiej dzie o czerpie tylko tyle, e przeznaczone 
jest na g osy m skie bez udzia u instrumentów. W harmonice natomiast brak 
ladów modalno ci. Tak e sposób prowadzenia g osów nie nawi zuje do wielo-

g osowo ci cerkiewnej.  
W 1863 roku powsta  tak e Hymn s owia ski (Slavenhymnus) Ferenca Lisz-

ta. Podobnie jak wcze niej wspomniane utwory i to dzie o przeznaczone jest do 
wykonania przez chór m ski (4-g osowy), do którego dochodz  jeszcze organy. 
Pierwsze wykonanie utworu mia o miejsce w ko ciele San Girolamo degli 
Schiavoni36 (wcze niej zwanym te  San Girolamo degli Illirici; obecnie San 
Girolamo dei Croati) 3 lipca 1863 roku. Na uroczysto ci kompozytor obecny by  
osobi cie. Hymn s owia ski Liszta to krótka, licz ca nieca e 40 taktów kompo-
zycja do tekstu w j zyku chorwackim (czy te  serbsko-chorwackim) autorstwa 
Medo Pu icia (1821–1882). W oryginalnej wersji j zykowej tekst brzmi nast -
puj co:  

Slavimo slavno Slaveni / tisu uro nu godinu, / od kada narod prosiju / pod slavnim krsta 
zlameni. / Slava solunskom porodu! / Slava Kirilu, Metodu!37. 

Oprócz utworów przeznaczonych dla profesjonalnych zespo ów piewa-
czych istnia y tak e „ludowe” pie ni ko cielne ku czci Aposto ów S owian. Kil-
ka takich pie ni skomponowa  K ížkovský, wykorzystuj c teksty ks. Jana Ne-
pomuka Soukopa zwi zane z uroczysto ciami velehradzkimi. Najbardziej znan  
z nich jest Ejhle, oltá  Hospodin v zá í (Spójrz, oto l ni o tarz Pa ski). W pier-
wotnej wersji jej pierwsze s owa brzmia y Ejhle, svatý Velehrad už zá í (Spójrz, 

                                                 
36  „ wi ty Hieronim od S owian”. w. Hieronim pochodzi  z rzymskiej prowincji Ilirii, której 

nazwa, po przybyciu tam we wczesnym redniowieczu plemion s owia skich, zosta a na nich 
przeniesiona. Niekiedy uznawano go za twórc  g agolicy i liturgii s owia skiej. 

37  „My S owianie s awimy s awnie tysi cletni  rocznic , od kiedy naród ochrzczono pod s aw-
nym znamieniem krzy a. S awa m om z So unia! S awa Cyrylowi i Metodemu!”. Autor tekstu 
by  Serbem wyznania katolickiego, pochodz cym z Dubrownika. Wyst powa  te  pod w oskim 
nazwiskiem Orsato Pozza (stanowi ono t umaczenie nazwiska s owia skiego). Pu i  nale a  do 
ruchu iliryjskiego, postuluj cego po czenie S owian po udniowych. Idee panslawistyczne po-
zna  za po rednictwem Jana Kollára, którego zna  osobi cie. 



 wi ci Cyryl i Metody… 73 

oto ju  l ni wi ty Velehrad; pie  zosta a wydana jako Píse  Cyrillo-
Method jská o mši svaté). Nale y ona do niewielu pie ni ku czci Cyryla i Meto-
dego, które zachowa y si  w u ytku liturgicznym Ko cio a katolickiego w Cze-
chach i na Morawach38. Popularno  tej pie ni sk oni a Soukopa do napisania do 
melodii nowych s ów. Jubilejní píse  Svatomethod jská na rok 1885 (zaczyna-
j ca si  od s ów Zvony velehradské zahu ely) wesz a w sk ad albumu Sborník 
Svatomethod jský (Brno 1885), stanowi cego upami tnienie roku 1885. Do po-
staci Braci So u skich odnosi si  równie  pie  K ížkovskiego pt. P istup Mo-
rav nko, p istup bliže.  

W ród piewów cyrylo-metodejskich znajdujemy tak e pie  Bože, cos rá il 
ks. Vladimíra Š astnego. Wed ug informacji podanej we wspó czesnym czeskim 
piewniku liturgicznym utwór pochodzi z 1893 roku39. Pie  Bože, cos rá il 

wzorowana jest na hymnie Bo e, co  Polsk . Odwzorowanie dotyczy zarówno 
melodii, jak i tekstu. Trudno oceni , który z wariantów tekstu Bo e, co  Polsk  
by  punktem odniesienia dla Š astnego. Nie mo na wykluczy , e wariant naj-
wcze niejszy, wiernopodda czy wzgl dem cara. Wskazuje na to podobie stwo 
powtarzaj cego si  w ka dej z siedmiu strof zwrotu „D dictví otc  zachovej 
nám, Pane!” („Dziedzictwo ojców zachowaj nam Panie”) do frazy „Naszego 
króla zachowaj nam Panie”, wyst puj cej w oryginale Feli skiego z 1816 roku. 
W warstwie ideowej wiersz Š astnego ró ni si  od pie ni Feli skiego. Inny jest 
przede wszystkim przedmiot obu tekstów. W tek cie czeskim s  nim wi ci 
Cyryl i Metody, przedstawieni na równi z perspektywy religijnej i narodowej. 
Znajdujemy tu tak e odwo anie do Velehradu (tak e w funkcji symbolicznej – 
jako „Velehrad wiary”), tradycji Wielkich Moraw (wymieniony jest ksi  

wi tope k, którego upadek autor przeciwstawia wiecznie trwa emu dzie u Braci 
So u skich) oraz silnego na Morawach kultu maryjnego. 

Przyk adów kr enia repertuaru zwi zanego z kultem Cyryla i Metodego 
mi dzy ró nymi krajami s owia skimi jest wi cej. Adaptacj  pie ni czeskiej jest 
Hymn ku czci wi tych Cyryla i Metodego40 Czajkowskiego, skomponowany  
w marcu 1885 roku na zamówienie S owia skiego Towarzystwa Dobroczynne-
go dokonane za po rednictwem wydawcy – Piotra Iwanowicza Jurgensona. 
Przys a  on kompozytorowi tekst i nuty czeskiego hymnu ku czci s owia skich 
wi tych. Ju  dwa dni pó niej Czajkowski odes a  mu gotow  partytur . Sam 

dokona  nader swobodnego przek adu cz ci tekstu na rosyjski i dostosowa  go 
do melodii. Wykorzystan  melodi  jest wspomniana wy ej pie  P istup Mo-
rav nko, p istup bliže Pavla K ížkovskiego ze s owami Jan Nepomuka Soukopa. 
Tekstu rosyjskiego nie da si  nawet okre li  jako przek ad, ale raczej parafraz  

                                                 
38  Zawiera j  m.in. jeden z nowszych piewników – Kancionál. Spole ný zp vník eských a 

moravských diecézí, Praha 2003. 
39  Tam e, s. 617.  
40  Dok adny tytu  kompozycji wygl da nast puj co: Gimn w czest’ swjatych Kiri a i Metodija. 

Pierie o enie dlja chora (a cappella) starinnoj s awjanskoj narodnoj melodii.  
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s ów czeskich, a konkretnie wybranych zwrotów wzi tych z poszczególnych 
strof morawskiej pie ni (przede wszystkim 1 i 2 oraz 6 i 7). W oryginale tekst 
liczy jedena cie zwrotek, w wersji Czajkowskiego zosta y zaledwie dwie. Kolej-
ne ró nice s  bardziej istotne, dotycz  bowiem warstwy ideowej. W hymnie 
czeskim jest mowa tylko o Morawianach, a nie o S owianach w ogóle – jak w 
tek cie Czajkowskiego. Czajkowski opu ci  równie  zdanie mówi ce o tym, e 
Cyryl by  „pos uszny g osowi papie a”, a nawet s owo „Rzym”. Zostawi  natomiast 
sformu owanie „ska a Piotrowa”. Rosyjska wersja ma wi c charakter s owianofilski 
i prawos awny, cho  orygina  jest narodowo-morawski i katolicki41. Od strony mu-
zycznej hymn Czajkowskiego jest tradycyjnie zharmonizowanym opracowaniem na 
czterog osowy chór mieszany a cappella, a wi c bardziej aran acj  ni  kompozycj  
samodzieln . Po raz pierwszy hymn wykonano 6 kwietnia 1885 w konserwatorium 
moskiewskim dla uczczenia tysi clecia mierci w. Metodego.  

lady oddzia ywania idei cyrylo-metodejskiej mo na odnale  tak e w Pol-
sce. Na terenie Galicji powsta  amatorski utwór filologa Micha a Suchorowskie-
go, napisany na tysi clecie misji w. Cyryla i Metodego. Jest to wykoncypowana 
przez autora liturgia „s owia ska”. Liturgia ta, napisana w sztucznym j zyku 
s owia skim, maj cym by  now  form  staro-cerkiewno-s owia skiego, nosi 
zawi y tytu  Szczytna pie  S awianów w ziesieci nowlach pobratymczych na 
pamiotke obchodu rocznicy tysiocletniej usockystotci zaprowadzenia chrze cja -
stwa przez S awia skich wysanników . . Cyryljusza i Strachote na rok Pa ski 
1863 w jedno abecad o, wednó miare […] ulo ona (Lwów 1863). We wst pie 
(napisanym w specjalnie wystylizowanym j zyku) deklarowa  autor, i :  

                                                 
41  Dla zilustrowania ró nic mi dzy tekstem rosyjskim i czeskim trzeba przytoczy  ca o  wiersza 

rosyjskiego i wybrane strofy hymnu czeskiego.  
 Tekst rosyjski: Obnimis’ so mnoj, s awianskij brat / pomjanut’ s toboj ja wmiestie rad / djen, 

kogda pokinu  mir ziemnoj / proswietitiel nasz, Kiry  swiatoj. / K bratu Metodiju u ska y 
Pietrowoj / tak wieszcza  on, smiert prinjat gotowyj: / „Brat Metodij, sostradalnik moj / ty 
posliednij czas moj upokoj. / Wozwratis’ k s awianskim ty synam, / wozrasti Christowu niwu 
tam, / sztoby wiery p od wozros, sozrie , / sztob s awianskij rod swiet prawdy zrie . / Ja   
w Niebiesach budu Gospodu molitsa, / sztob im w wierie da  On utwierditsa. / I Gospod 
b agos owit nasz trud, / wsje S awjanie ko Christu pridut.  

 Tekst czeski: 1. P istup, Morav nko, p istup blíže, / viz jak apoštol tv j umírá, / Cyril, jenž ti 
kázal spásu k íže, / na v nost se k Bohu ubírá. / Poslušen jsa hlasu papežova, / k ímu 
v jistot  tak putoval, / jasný d kaz dala jeho slova, / ryzost víry že vždy zachoval. 

 2. S v rným bratrem Metod jem spolu, / k Petrov  se skále dostavil, / a tam ke svých 
Moravan  bolu, / pozemský sv j úkol dokon il. / Ejhle, lože na n mž t lo klesá, / unaveno 
t žké po práci, / Cyril nena íká, duše plesá, / v nebeskou vlast se již navrací. 

 6. Já pak za to v nebi bez ustání, / p imlouvat se budu u Pána, / aby žehnal tvému namáhání, / 
až nás jedna spojí odm na. / Domluvil tak v rný sluha Pán , / rajský mír v tvá i rozkvétá, / oko, 
hasnouc, od pozemské plán  / k svatým horám s touhou zalétá. 

 7. Metod zatím v žalu p ehlubokém, / tiskne ruku bratra v rného, / p ísahá mu, že se rychlým 
krokem, / uchopí zas pluhu svatého. / Nato pozvedá se Cyril blahý, / žehná žák m svým  
i bratrovi, / naposledy slyšet šepot drahý: / Moravany získej Kristovi! 
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celem tych pie ni jest luba jednota wszystkich ludów S awia skich w wierze Chrystuso-
wej, do której ci  sami S awia scy wys annicy przed tysi cem lat (w r. 863) pierwszy 
chwalebny krok w Morawii i Czechach uczynili42.  

Teksty swojej liturgii zaopatrzy  Suchorowski w muzyk , prawdopodobnie w a-
snego autorstwa. Jest ona zupe nie amatorska, ale zawiera rysy, które mo na 
zinterpretowa  jako s owia skie – s  to mianowicie ukrainizmy, rytmy taneczne 
przypominaj ce ko omyjk . 

W XX wieku w zwi zku z wy ej zarysowanym rozwojem wiedzy o liturgii 
g agolickiej pojawi y si  utwory w j zyku staro-cerkiewno-s owia skim. Po-
wstawa y one w wi kszo ci w Czechach i Chorwacji. W ród pierwszych cze-
skich twórców, którzy wykorzystali privilegium Benedykta XV, byli: Karel 
Douša (1874–1944), autor dwóch mszy g agolickich (op. 20 ku czci Jana Nepo-
mucena, op. 21 na chór m ski lub chór mieszany, oko o 1920 roku); Josef Cyril 
Sychra (1859–1935), kompozytor jednego staros owia skiego cyklu mszalnego, 
z którego zachowa a si  tylko cz  pierwsza (Gospodi pomiluj, nieznany czas 
powstania), oraz Josef Bohuslav Foerster (Glagolská mše, op. 123, 1923). Dzie a 
te by y przeznaczone do u ytku liturgicznego, co wp yn o na ich posta  mu-
zyczn : s  one przeznaczone na chór m ski (lub mieszany) z towarzyszeniem 
organów, a prosty i konserwatywny styl jest realizacj  wskaza  ruchu cecylia -
skiego, dla którego idea em by y utwory Palestriny i szko y rzymskiej. Poza t  
stylistyk  wykraczaj  znacznie „staros owia skie” kompozycje Leoša Janá ka. 
Si gni cie przez tego kompozytora po teksty staros owia skie wynika o z jego 
s owianofilskiego wiatopogl du i szacunku dla tradycji cyrylo-metodejskiej, co 
wi za  mo na z wp ywem ideowym jego brne skiego nauczyciela – Pavla K iž-
kovskiego. Wp yw ten ujawni  si  w stylizacjach ludowych pie ni, ale nade 
wszystko w muzyce religijnej, na czele z Msz  g agolick , która wed ug s ów 
samego kompozytora stanowi a powrót do lat nauki w klasztorze starobrne skim 
i do atmosfery uroczysto ci cyrylo-metodejskich.  

W swoich utworach religijnych z dojrza ego okresu twórczo ci kompozytor 
nie wykorzystywa  tekstów w j zyku aci skim, lecz w j zyku starocerkiewnym 
oraz czeskim. T  sfer  twórczo ci pojmowa  jako wyraz uczu  narodowych, 
powrót do duchowych korzeni narodu. Te za  zwi zane by y z tradycj  cyrylo- 
-metodejsk . O przenikaniu si  sfery sacrum ze sfer  narodow  wiadczy ju  
pierwsza z szeregu religijnych kompozycji Janá ka o charakterze „s owia skim” 
– Hospodine pomiluj ny z 1896 roku. Kompozytor wykorzysta  tu tekst najstar-
szej pie ni religijnej z ziem czeskich, pochodz cej prawdopodobnie z prze omu 
X i XI wieku. Tekst ten stanowi pod wzgl dem j zykowym regionalny wariant 
j zyka staro-cerkiewno-s owia skiego. Dziesi  lat przed Janá kiem po s owa 
tego samego hymnu si gn  Dvo ák w finale oratorium wi ta Ludmi a, dziej -
cym si  w czasach wprowadzania chrze cija stwa na ziemie czeskie. Obaj kom-

                                                 
42  Tam e, Przedmowa. 
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pozytorzy nawi zali równie  do melodii Hospodine pomiluj ny, jednak nie do 
wersji najstarszej (z XIV wieku), ale do incipitu uproszczonego opracowania  
z pocz tku XVII wieku. O zerwaniu z tradycj  muzyczn  ko cio a zachodniego 
wiadczy oprócz wyboru tekstu tak e jego opracowanie muzyczne. Nie ma tu 

miejsca na imitacyjn  polifoni  w stylu renesansowym, stanowi cym wzór dla 
ruchu cecylia skiego. Kompozytor wykorzystuje natomiast psalmodyczne po-
wtarzanie tekstu na jednym akordzie lub tonie, wyst puj ce w piewach Ko cio-
a prawos awnego. Ciekawy jest sk ad dzie a Janá ka: cztery g osy solowe, dwa 

chóry, organy, harfa, 3 tr bki, 3 puzony, 2 tuby. Ma on zapewne podkre li  ma-
jestatyczny charakter kompozycji. 

Za arcydzie o religijnej muzyki XX wieku uwa ana jest Msza g agolicka  
(w wersji czeskiej: Glagolská mše lub Hlaholská mše, w wersji staro-cerkiewno- 
-s owia skiej: Mša glagolskaja). Utwór pochodzi z 1926 roku, prawykonanie 
odby o si  rok pó niej w Brnie, a w 1928 roku (a wi c w ostatnim roku ycia) 
kompozytor wprowadzi  jeszcze do partytury pewne zmiany. Janá ek pozna  
mszalne teksty staro-cerkiewno-s owia skie prawdopodobnie w 1921 roku za 
po rednictwem artyku u ks. Vajsa. Przed rozpocz ciem komponowania zapozna  
si  z partytur  Mszy g agolickiej Karela Doušy43. Msza Janá ka oprócz tradycyj-
nych pi ciu cz ci sta ych mszy (Gospodi pomiluj, Slava, V ruju, Svet, Agne e 
Božij), posiada jeszcze trzy dodatkowe, czysto instrumentalne: dzie o rozpoczy-
na si  orkiestrowym wst pem (Úvod), po Agne e za  nast puje jeszcze organo-
we Postludium oraz orkiestrowa Intrada (w pierwotnej koncepcji cz  ta znaj-
dowa a si  na pocz tku). Taki uk ad cz ci pochodzi st d, e uroczyste nabo e -
stwa w formie znanej kompozytorowi z m odo ci, kiedy by  cz onkiem uczniow-
skiej kapeli w brne skim klasztorze, mia y nast puj cy przebieg: rozpoczyna y 
si  gr  szkolnej kapeli, po g ównej cz ci nabo e stwa nast powa a organowa 
improwizacja (cz sto przy organach improwizowa  sam Janá ek), za  procesji 
wyj cia towarzyszy a znów gra orkiestry. Obie skrajne cz ci maj  charakter 
majestatyczno-procesjonalny: pojawiaj  si  rytmy marszowe, fanfary instrumen-
tów blaszanych i uderzenia kot ów. W partyturze zwracaj  uwag  niezwyk e 
uj cia muzyczne niektórych fragmentów tekstu, wiadcz ce o porzuceniu zasad 
retoryki muzycznej. Slava i Svet – b d ce odpowiednikiem Gloria i Sanctus  
w mszy aci skiej – rozpoczynaj  si  sopranowym solem, pogodnym w wyrazie, 
ale bynajmniej nie majestatycznym. W wyznaniu wiary (V ruju) s owa o zmar-
twychwstaniu Chrystusa s  wy piewywane nie z podnios  rado ci , ale w ci-
szonej dynamice przez chór e ski.  

Opracowania tekstów g agolickich (g ównie cz ci sta ych mszy, ale rów-
nie  psalmów, antyfon, hymnów i innych form liturgicznych) stanowi  znaczn  
cz  sakralnej muzyki chorwackiej w XX wieku. Podobnie jak w Czechach, s  
to cz sto dzie a wykszta conych muzycznie duchownych. Nale y tu wymieni  

                                                 
43  Paul Wingfield, Janá ek: Glagolitic Mass, Cambridge 1992, s. 11. 
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dzie a franciszkanina Kamilo Kolba (Staroslavenska misa sv. Andrije z 1913 
roku, Misa na ast sv. Jeronima z 1926 roku), ks. Albe Vidakovi ia (trzy msze 
do tekstów staros owia skich, w tym Istarska staroslavenska misa, oparta na 
folklorze pó wyspu Istri), Krsto Odaka (Staroslavenska misa op. 12) oraz 
Božidara Široli (Staroslavenski requiem z 1929 roku). S  to kompozycje u yt-
kowe, przeznaczone do u ytku liturgicznego. Ich styl jest konserwatywny; 
mieszcz  si  w ramach systemu dur-moll wzbogaconego o elementy modalne, 
wykorzystuj  organy jako instrument akompaniuj cy.  

Szerzej zamierzonym, interesuj cym dzie em jest oratorium Široli ywot  
i wspomnienie s awnych nauczycieli, wi tych braci Cyryla i Metodego aposto-
ów s owia skich (Život i spomen slavnih u itelja, svete bra e irila i Metodija 

apostola slavenskih), komponowane w latach 1923–1926. Dzie o powsta o do 
tekstu Velimira Deželicia m odszego (syna znanego w Chorwacji literata o tym 
samym imieniu i nazwisku). Prawykonanie utworu na festiwalu zorganizowa-
nym przez Mi dzynarodowe Towarzystwo Muzyki Wspó czesnej we Frankfur-
cie latem 1927 roku, kiedy to przypada a tysi csetna rocznica narodzin w. Cy-
ryla, spotka o si  z do  przychyln  reakcj  krytyki, ale trzygodzinne dzie o nie 
zyska o aprobaty publiczno ci, która po drugiej cz ci zacz a opuszcza  sal . 
Polski wiadek wykonania festiwalowego, Mateusz Gli ski, napisa  o utworze:  

Muzyka jego ma za zadanie wskrzeszenie ko cielnego stylu a cappella, w którym 
brzmia a w ca ej czysto ci surowa nuta prastarej muzyki s owia skiej44 . 

Akcja oratorium oparta jest na starej „legendzie pano skiej”. Dzieli si  ono na 
ksi gi („knjiga”), a te z kolei na rozdzia y („glava”). Charakterystyczna dla ga-
tunku oratorium partia narratora przeznaczona jest dla recytatora, który wyja nia 
s uchaczowi kolejne etapy muzyczno-literackiej opowie ci, opisuje miejsca ak-
cji, wyst puj ce w danej scenie postacie itd. Obsad  wykonawcz  stanowi  wy-

cznie g osy wokalne (solowe i chóralne). G ównymi postaciami s : wi ci 
Cyryl i Metody, ksi  morawski Rastislav, papie  Hadrian, Janis Obrazoburca, 
dostojnik Logotet. Chór reprezentuje zbiorowo ci wyst puj ce w akcji dzie a: 
mnichów, dworzan cesarskich, pos ów ksi cia Rastislava, uczniów Cyryla i Me-
todego, S owian, czarownice, cherubów i serafinów itd. ywot i wspomnienie… 
rozpoczyna si  prologiem. Mnich Hrabar otwiera opowie  wezwaniem Trójje-
dynego Boga i zapowiada g ówny przedmiot akcji, za  chór mnichów prosi Bo-
ga o b ogos awie stwo. Dalej nast puj  cztery ksi gi: W mie cie So uniu  
(U Solunu gradu), W cesarskim mie cie Bizancjum (U carevu gradu Bizantu),  
U S owian (Kod Slavena), W wiecznym Rzymie (U vje nom Rimu). Epilog utwo-
ru stanowi piew pochwalny (Slavospjev). Zarówno w warstwie j zykowej, jak  
i muzycznej dzie a na pierwszy plan wybijaj  si  zabiegi archaizacyjne. Wi-
doczne s  one ju  w prologu. Wst pny piew Hrabara jest monofoniczny, poja-

                                                 
44  Mateusz Gli ski, Festiwal Mi dzynarodowego Towarzystwa Muzycznego, „Muzyka” 1927,  
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wiaj  si  w nim zwroty przypominaj ce intonacje chora u gregoria skiego.  
W nast puj cej zaraz potem modlitwie mnichów pojawia si  ostinato oparte na 
sekwencji równoleg ych kwint. W przebiegu utworu kompozytor cz sto wpro-
wadza dialogi chórów lub czy je kontrapunktycznie, czasami pos uguj c si  
polimetri . Struktura tych fragmentów przypomina niekiedy redniowieczne 
organum: na tle d ugo wytrzymywanych d wi ków jednego chóru (opartych 
najcz ciej na wspó brzmieniu kwinty lub innego konsonansu doskona ego) 
pojawia si  melizmatyczna melodia drugiego. Skojarzenie z muzyk  rednio-
wieczn  nasuwa równie  nieustabilizowana metrycznie lub zupe nie swobodna 
rytmika niektórych ust pów, a tak e u ywanie skal modalnych. W ksi dze trze-
ciej pojawia si  odmienny obraz d wi kowy, akcja dzieje si  bowiem w ród 
poga skich plemion morawskich. W noc przesilenia zimowego odbywa si  ob-
rz d zwany badnjakiem (autor tekstu przenosi tu nazw  zwyczaju rozpowszech-
nionego w po udniowej S owia szczy nie na S owian pó nocnych). Obrz d ten 
polega na paleniu ga zi o cechach antropomorficznych w ognisku. Obrz d 
badnjaka zosta  przez Širol  uj ty w sposób kontrastowy wobec pozosta ych 
cz ci oratorium. O ile we wcze niejszych fragmentach przewag  mia y – 
zw aszcza je li chodzi o partie solowe – g osy m skie, to tutaj g ówn  rol  pe ni 
chór e ski reprezentuj cy czarownice s owia skie. Muzyczny obraz badnjaka 
rozpoczyna si  okrzykiem oddanym przez opadaj ce glissando w obr bie okta-
wy, a wi c manier  do  cz sto spotykan  w muzyce ba ka skiej. Pozbawione 
tre ci semantycznej zawo ania pe ni  wa n  rol  w dalszym przebiegu sceny, 
nadaj c jej charakter ekstatyczny czy wr cz orgiastyczny. Pojawia si  nerwowy 
puls rytmiczny (Furioso). Rytmika tego fragmentu jest ustalona, a zwroty melo-
dyczne nasuwaj  skojarzenie z muzyk  ludow . Ze piewem pogan czy si  
nast pnie chór misjonarzy niemieckich (pot piaj  oni S owian za ich trwanie  
w b dach poga stwa), nast pnie ksi  Rastislav zapowiada nadej cie Cyryla  
i Metodego. W kolejnej scenie, nazwanej Boži  (okre lenie znów maj ce korze-
nie w religii poga skiej), bracia zwiastuj  poganom – w ich rodzimym j zyku – 
Dobr  Nowin . Na tle burdonowej kwinty chóru Cyryl i Metody wy piewuj  
fragment ewangelii o Narodzeniu Pa skim. Z innych fragmentów warto wspo-
mnie  jeszcze o Wyznaniu wiary (Verovanje), nie tylko ze wzgl du na uj cie mu-
zyczne (chór unisono), ale dlatego, e jest to jedyna cz  oratorium, gdzie wyko-
rzystany zosta  staro-cerkiewno-s owia ski tekst mszy g agolickiej. Dzie o wie -
czy piew pochwalny (Slavospjev) uj ty przez kompozytora jako fugato, zamkni -
te w sposób typowy dla muzyki religijnej kadencj  plagaln  na s owie Amen. 

Tradycja cyrylo-metodejska okaza a si  najbardziej trwa ym sk adnikiem 
idei s owia skiej. Podczas gdy do przesz o ci nale  próby politycznego zjedno-
czenia S owia szczyzny, dziedzictwo Cyryla i Metodego pozostaje ywe. Jest to 
dziedzictwo nie tylko religijne, ale i kulturowe. O jego ywotno ci wiadczy 
wiele faktów, tak e obchody 1150 rocznicy (2013) pojawienia si  Braci So u -
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skich w Czechach i na S owacji, które nadal uznawane jest w tych krajach za 
wa ne wydarzenie narodowe i religijne. W komentarzach do tych uroczysto ci 
nadal pobrzmiewaj  echa XIX-wiecznej my li s owianofilskiej. Trzeba te  
wspomnie  o Chorwacji, gdzie nie zapomina si  dziedzictwa liturgii i piewu 
g agolickiego. Nadal powstaj  utwory do tekstów w j zyku staro-cerkiewno- 
-s owia skim, zw aszcza „staros owia skie” msze, np. napisana ju  po 2000 
roku Staroslavenska misa Dušana Prašelja. Point  tego artyku u niech b d  s o-
wa Jana Paw a II, „s owia skiego papie a”, które ten tekst otwiera y:  

Po jedenastu wiekach chrze cija stwa w ród S owian widzimy jasno, e dziedzictwo 
Braci So u skich jest i pozostanie dla nich g bsze i mocniejsze od jakiegokolwiek po-
dzia u45.  

Summary 

Saints Cyril and Methodius in the Musical Culture of the 19th and the First 

Half of the 20
th

 Century in the Context of the Influence of the Slavic Idea 

In the 19th century, the great cult that surrounds the saints Ciril and Methodius in Slavic coun-
tries went beyond religious worship. Under the influence of Slavophile ideology, the accents of the 
cult were transferred from the sphere of religion to the national sphere. Saints Cyril and Methodi-
us, as the first apostles in the Slav lands, became symbols of unification and brotherhood of Slav 
nations. The article discussed historical and social background of the phenomenon and its connec-
tion with musical culture, particularly with the works of composers. The text contains a review of 
works devoted to saints Cyril and Methodius, written by such composers as Pavel K ížkovský, 
Piotr Czajkowski, Božidar Širola, Leoš Janá ek.  

Keywords: saints Cyril and Methodius, cyrilo-methodian tradition, Slavophilism , Czech mu-
sic, Croatian music, Slav religious music, Old Church Slavonic. 
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